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�آية اخلوالدة
ماجد الدهامني

يو�سف ال�صرايرة

�أول القول
مجلة فنون صناعة ثقافية
حتتل املجالت الفنية ،والثقافية مكان ًةمهم ًة،ومرموقة
يف ن�سيج اخلريطة الفنية والثقافية ،م��ن خ�لال ما
ت�سهم به يف عملية �إنتاج املعرفة وتداولها بني املهتمني
واملعنيني ،كما �أنها تعد م�ؤ�شرا �أ�سا�سيا من م�ؤ�شرات
قيا�س م�ستوى الإنتاجية ،واملعرفية م��ن الناحيتني:
النوعية والكمية ،وتع ّد ه��ذه املجالت م�ساحة مهمة
للفنانني واملثقفني؛ ملتابعة نتاجهم و�إ�سهاماتهم املعرفية
ومناق�شاتها ،وم��ن ه��ذا املنطلق ترعى وزارة الثقافة
جمالتها يف خمتلف العلوم الإن�سانية واملعرفية،وت�سعى
�إل���ى ت��وف�ير ك��ل الإم��ك��ان��ات ال�����ض��روري��ة؛ ال�ستمرارها
وتطورها النوعي بطموح جاد لدعم الإب��داع والتنوير،
وجملة فنون منذ بداياتها الأولى حاولت �أن ِّ
ت�شكل منرب ًا
مفتوحا جلميع الفنانني ،واملثقفني والنقاد من خمتلف
الأجيال ،والتوجهات الإبداعية واجلمال ّية مبقرتحاتها
و�أفكارها املتميزة.
ويف هذا العدد ال��ذي ن�ستهل به مطلع العام اجلديد
تتوج �أبوابه جمموعة متميزة من املقاالت والدرا�سات
والقراءات النقدية يف حقول امل�سرح وال�سينما ،والت�شكيل
واملو�سيقى� ،سطرت ب���أق�لام جمموعة م��ن الفنانني
واملبدعني ،ففي باب الت�شكيل نطالع املو�ضوعات التالية:

�سلطة النقد ،حممودطه �ساحرال�صل�صال وممو�سق
اخلط ،اخللق الفني �شررالفكرة وبلورتها ،حممدرفيق
اللحام :ذاك��رة الت�شكيل الأردين،الفوتوغرافية روان
دع��ا���س :تخليداللحظة و�أ ْن َ�س َنة امل��وج��ودات ،ويف باب
املو�سيقى نطالع  :ن�ش�أة املو�سيقى الكال�سيكية يف �أوروبا
وتط ّورها� ،سيد دروي�ش عبقري املو�سيقى ،دورالأ�سرة
واملجتمع يف التن�شئة املو�سيقية ،املو�سيقيان الأ�صمان
بيتهوفن و�سميتانا ،ويف باب امل�سرح نطالع:املو�سيقى
«���ص��ورة �سمعية داخ��ل ف�ضاء العر�ض امل�سرحي ،لغة
احلرب
و�شم
ِ
اجل�سد يف امل�سرح الراق�ص»،قالدةالدم» ُ
على ال��روح ،موت امل�ؤلف امل�سرحي ،ويف باب ال�سينما
نطالع  :ر�ؤي��ة املخرج �ستيفن �سودربريغ لإ�شكاليات
ال�سينما امل�ستقلة يف هوليوود،مع فيديل مهماحدث «ثورة
غريمنجزة  ...ومو�ضوعية مفقودة»،الري�س عمرحرب»
�أمنوذج يف بنيته  ...وجمالية تركيبته اللغوية ...ورمزيته
املتعددة ،الأزياء يف ال�سينما.
راجني �أن ت�شكل جملة فنون �إ�ضـافة خا�صة ،ومتفردة
�إل��ى جممل �إ���ص��دارات وزارة الثقافة ،ولتكـون و�صا ًال
جـديد ًا مع الفنان واملتخ�ص�صني واملهتمني يف ال�ش�أن
الفني والثقايف العربي.

د .عمر نقر�ش
رئي�س التحرير
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ت�شكيل

محمد رفيق اللحام:

ذاكرة التشكيل األردني
غـازي انـعـيـم /الأردن
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يعد الفنان رفيق اللحام الذي خا�ض جتربة اللون واخلط
والظالل والأبعاد ،من خالل الر�سم واحلفر والت�صميم واخلط
العربي ،رائ��د حركة الفن الت�شكيلي الأردين ،و�أح��د ال��رواد
امل�ؤ�س�سني الذين طبعوا تاريخ الفن الت�شكيلي الأردين بعطائهم
و�إبداعهم الفني منذ خم�سينيات القرن املا�ضي ،اذ عك�ست
م�سريته الفنية مراحل خمتلفة من البحث العميق وال��د�ؤوب،
واجلهد املتوا�صل يف تاريخ الفن وتقنياته.
تنوعت لوحات ذاكرة الفن الت�شكيلي الأردين الفنان رفيق
اللحام املنفذة بتقنية الألوان الزيتية ،واملائية ،واحلفر ،واملينو
ب��رن��ت ،والقلم الر�صا�ص ،واحل�بر ال�صيني ،ب�ين احلروفية
والواقعية والتعبريية والرمزية ،والتجريدية التي انحاز لها
يف ال�سنوات الأخ�يرة ..وقد ا�ست�أثرت لوحاته باهتمام العديد
من الفنانني والنقاد ملا لها من �أ�صالة ،و�أهمية تاريخية ،وملا
حتمله من معان وقيم ا�ستوعبت املكان والرتاث الوطني والعربي
والإ�سالمي بعمق ،وحاورت الإن�سان من الداخل ..وعربت عن
احلروفية والواقع والأحداث الوطنية والقومية.
وت�شهد املوا�ضيع املختلفة التي تناولها هذا الفنان الذي بد�أ
مع الفن يف بداية منت�صف القرن املا�ضي ،على دوره الكبري يف
واع ،له
�إثراء حياتنا الت�شكيلية لأكرث من ن�صف قرن ،فهو مثقف ٍ
نهج خا�ص وا�ضح� ،أدى �إلى متيزه على خريطة الفن الت�شكيلي
الأردين املعا�صر ..وت�شهد له �أي�ض ًا املواقف الكثرية التي خا�ضها
هذا الفنان لنه�ضة احلركة الت�شكيلية الأردنية.
ولد الفنان رفيق اللحام يف مدينة دم�شق العام  1933ويف
�أثناء طفولته تع ّرف على عامل الفن واللون من خالل والدته التي
كانت تهتم بالتطريز والأزه��ار ..والتي و ّفرت له زخم ًا ب�صري ًا
وذائقة فنية �أوقعته يف حب الر�سم ،وهكذا عا�ش الفنان رفيق
اللحام يف حلم طفويل ملون يحاول حفظ ت�أثري الأماكن املحيطة
من مبان و�أزقة و�شوارع يف ذاكرته ثم م�ضى يف درا�سته ليلتحق،
مبدر�سة « دار ال�صناعة والفنون « يف دم�شق ،حيث تلقى فيها
�أول درو�سه يف الفن على يد الفنان الراحل مي�شيل كر�شة الذي
�أ�صبح فيما بعد �أحد �أهم رواد احلركة الت�شكيلية ال�سورية ،وكان
لدرو�س هذا الفنان �أثر كبري يف حتفيزه وتقربه من الفن.
كما لفتت عنا�صر الزخرفة العربية يف امل�سجد الأموي اهتمام
الفنان رفيق اللحام منذ طفولته ،و�سحرته الزخارف واخلطوط
املحيطة بالقباب وامل�آذن ،و�سقوف وجدران املنازل الدم�شقية
القدمية ،مما �شجعه لأن ينجذب يف العام � 1950إلى اخلط،
و�شجعه على ذلك عمالقة اخلط العربي يف تلك الآونة �أمثال:
حلمي ح��ب��اب ،و���س��ام��ي نعمة ،وب���دوي ال��دي��راين ،وامل�صري
البحريي وجناة ق�صاب ح�سن.

الفنان رفيق اللحام/االردن

�أتاحت هذه املرحلة للفنان رفيق اللحام االطالع على �أعمال
بع�ض الفنانني ال�سوريني العائدين من اخلارج واال�ستفادة من
جتاربهم ،وكانت عمان يف تلك الفرتة تعي�ش يف فراغ فني؛ لأنها
كانت بعيدة عما يجري من تطورات فنية يف القاهرة ودم�شق
وب��غ��داد ..وا�ستمر ه��ذا احل��ال حتى بداية اخلم�سينيات من
القرن املا�ضي ،وهي الفرتة التي غادر فيها اللحام مع عائلته
لال�ستقرار يف مدينة عمان ،وفيها التحق مع بع�ض زمالئه
مبر�سم الفنان الرو�سي جورج �ألييف الذي قدم من فل�سطني بعد
نكبة عام .1948
ا�ستفاد فناننا الذي كر�س نف�سه للإبداع ،من الفنان االيطايل
« �أرماندو برونو « الذي كان له دور يف تدري�س الفن يف « معهد
الفن والر�سم « ال��ذي �أ�س�سه د .حنا قيالة يف العام 1952
مبدينة عمان.
و�إذا �أردنا التعمق يف بدايات الفنان اللحام ،نرى �أنها بد�أت
واقعية ت�سجيلية يغلب عليها موا�ضيع ملدينة عمان وبع�ض املواقع
الأثرية والر�سوم ال�شخ�صية والطبيعة ال�صامتة ..بعد ذلك بد�أت
موهبته تن�ضج باملمار�سة امل�ستمرة واالطالع املتحقق ،وا�ستمر
على هذا الن�سق من الر�سم حتى �أوائل ال�ستينيات وهي الفرتة
التي �سافر فيها الفنان رفيق اللحام �إلى �إيطاليا لدرا�سة الفن
يف �أكادميية �أنالك ،ومعهد �سان جاكو يف روما عام .1961
ويف �أكادميية �أنالك ومعهد �سان جاكو تعلم املنظور ،وتدرب
على التكوين بني الكتل والفراغات ..ور�سم بقلم الر�صا�ص
وبالري�شة املعدنية العديد من الدرا�سات والتخطيطات �سواء
لكتل ب�شرية �أو تكونيات لطبيعة �صامتة .كما تعامل مع �ألوان
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التغني بجمال الطبيعة الأردنية
وبالعودة �إلى م�سرية الفنان رفيق اللحام الت�شكيلية ،نالحظ
�أنه مر مبراحل فنية متعددة ،ركز يف بع�ض مراحلها على نتاجات
احل�ضارات التي مرت على الأردن ،وب�شكل خا�ص متاثيل عني
غزال والت�أثريات العربية النبطية مثل :مدينة البرتا  ،والق�صور
الإ�سالمية الأموية.
ومل يتوقف جانب الأ�صالة يف �إبداع رفيق اللحام على عالقته
باملفاهيم القدمية ،بل عمل على �إيجاد ن�ص حواره بني احلرف
العربي والوحدة الزخرفية الهند�سية والنباتية والكلمة من جهة
وبني الت�شكيل احلديث بكل جمالياته ور�سوخه من جهة �أخرى،
ومثال ذلك اللوحات املو�سومة بـ ( من احل�ضارة العربية ،من
الرتاث العربي ،القد�س ،حروفية� ،أحرف عربية.) ..

الغوا�ش عندما ر�سم النموذج احلي ( املوديل ) ومثال ذلك لوحة
( �شاب من روما ) (  ) 1961حيث ر�سمه وهو ممدد على
الأر���ض ب�صورة ت�ضمن التوازن الكامل ،كما ر�سم العديد من
املوديالت ب�أو�ضاع خمتلفة تعرب عن مدى براعته يف ر�سم املوديل
ومثال ذلك لوحة ( فتاة جال�سة )  1961وقد ر�سمها ب�شكل
�أمامي ،ولوحة �أخرى حملت نف�س العنوان (  ) 1962جال�سة
ب�شكل جانبي ..وهذه املوديالت التي قام بر�سمها الفنان رفيق
اللحام حتفل بالتفا�صيل واملالمح والتعبريات وخطوط التحديد
الكونتورية والداخلية.
ويف �أثناء وجود الفنان رفيق اللحام يف احلي اال�سباين بروما
عمل على تعميق معارفه بالفن الإيطايل بزياراته امل�ستمرة
للمعار�ض واملتاحف الإيطالية والكنائ�س ..ويف عامي 1967
و 1968التحق مبعهد روت�ش�سرت بنيويورك يف �أمريكا.
وعند ت�أمل جتربة الفنان اللحام الذي ا�سهم يف ت�أ�سي�س فن
�أردين يتميز بالتجريب �إلى جانب �صياغة املناهج الفنية بر�ؤية
حتديثية ،نالحظ �أنها مرت مبراحل عدة ..حتى و�صلت �إلى ما
هي عليه الآن من توليف مو�سيقي متناغم بني الزخرفة والعمارة
واحل��رف واللون وت�شكيل للجمل والرتاكيب وبخطوط متعددة
كالثلث والكويف وغريها؛ ما يثبت مقدرة هذا الفن على ت�سخري
التجديد والإبداع �ضمن مناخ الفن احلديث ومدار�سه.
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ر�سم الفنان رفيق اللحام على م�سطحات �أعماله ،البيوت
والزخارف الهند�سية والكلمات واحل��روف بطريقة الت�شابك
والتقاطع ..مكون ًا من هذه الرتكيبات احلروفية والزخرفية
التي تت�سق وتتنمط وف��ق امتدادها العمودي و�أحيانا الأفقي
ليحولها �إلى �أ�شكال ب�صرية كالقباب ..لت�ضفي على �أعماله تلك
امل�سحة ال�صوفية ،ومثال ذلك لوحاته التي تدون الآيات القر�آنية
الكرمية ومثال ذلك لوحة ( من احل�ضارة العربية ) ،وجمموعة
( احلروفيات ).
وغالبا “ ما تت�شكل الزخارف عن موتيفات نباتية �أو هند�سية
تتمتع برقة تركيبية ت�شغل نف�سها مبلء الفراغات والف�ضاءات..

كما �أنها حا�ضنة لونية �أخرى متت�ص حدة التناق�ضات اللونية
بني الكتل والأر�ضية ،مما ي�سبغ على العمل الفني �إيقاعا ب�صري ًا
دفاق ًا وفق تركيبة متكاملة من العالقات اجلمالية التي ت�ؤطر
العمل الفني بوحدة متما�سكة «.
كما ع�شق رفيق اللحام الطبيعة الأردن��ي��ة ومدينة عمان
وتغ ّنى بجمالهما ،حيث م�ضى ير�سمهما ب�شغف ،وهو يطوف
ب�أحياء مدينة عمان و�أزقتها ب�أوابدها وجبالها ،اذ ر�أى يف تلك
املو�ضوعات جماال رومان�سيا.

ارتباط روحي
وارتبط الفنان رفيق اللحام روحي ًا مبدينة القد�س التي زارها
مرات عديدة قبل احتاللها من قبل ال�صهاينة الذين �شردوا
�أهلها ..وعملوا على تهويدها وحموها من الذاكرة اجلمعية
لأمتنا العربية والإ���س�لام��ي��ة؛ لذلك �أراد �أن يج�سد موقفه
الفكري ،جتاه مدينة القد�س ،ب�صدر مفتوح ،وتعبري �صادق
نابع من القلب؛ من خالل اخلط واللون ..فر�سم قبة ال�صخرة
وامل�سجد الأق�صى وعمارة القد�س يف ع�شرات اللوحات ..وعلى
خلفية �أل��وان �أنيقة وجذابة وب��ارزة ،يتقدمها الأبي�ض النا�صع
يف الأعمال اجلرافيكية والبني والأزرق والأ�صفر والأحمر يف
الأعمال الزيتية� ،إلى جانب الزخارف الهند�سية واحلروفية،
لتك�شف عن خربة ماهرة يف �إب��داع لوحة فنية ،عك�ست �شتى
انفعاالته املختلفة.
وتعد مدينة القد�س بالن�سبة للفنان رفيق اللحام « كال�شم�س

« ي�صافحها كل �صباح يف طلوعها ،و�أفولها ،وظلت « القد�س «
ترتدد يف لوحاته الزيتية واجلرافيكية بني الفينة والأخرى حتى
يومنا هذا.
هكذا هو رفيق اللحام ،ي�صرخ مبلء فيه ليعرب عن املو�ضوعات
املهمة يف حياتنا اليومية ول�سان حاله يقول� :إل��ى متى تبقى
القد�س حتت االحتالل؟
ومبا �أن فناننا د�ؤوب يحب التجديد ،والتنويع ،فقد �أراد �أن
ينتقل ولو جزئي ًا من �إطار التعبريية� ،إلى التجريدية ،واملتتبع
لتجربته الأخرية يلحظ �أن هنالك حتوالت وا�ضحة لديه ،وان
هذه التجربة التي انبثقت من رحم جتاربه ال�سابقة ،قد نقلته
وي�سرت عملية �إ�سقاطاته النف�سية دون
�إلى احلراك والتجديد ّ
عناء عليه.
ويف هذا املقام الفني الرفيع نذكر �أن الفنان الت�شكيلي رفيق
اللحام ال��ذي ك ّر�س �أك�ثر من ن�صف ق��رن من عمره يف الفن
و�صاغ قالدة ثمينة ثم علقها على جيد الثقافة الأردنية ،م�ستمر
يف العطاء الفني بحب وتفان و�إخال�ص.
�أخ�ي�ر ًا ان الفنان رفيق اللحام ال��ذي ا�سهم يف ت�أ�سي�س
رابطة الفنانني الت�شكيليني الأردنيني وتر�أ�سها لأكرث من دورة؛
�أقام ع�شرات املعار�ض التي تعرب عن �إح�سا�ساته وم�شاهداته
وت�أمالته ،كما �شارك يف العديد من املعار�ض العربية والدولية
يف الوطن العربي وخارجه ،ومن �ضمنها البيناليات وامل�سابقات
ونال فيها جوائز و�شهادات تقدير وميداليات.
وتقدير ًا و�إج ً
�لاال جلهوده الفنية املتميزة حر�ص العديد من
املتاحف واجلهات ال�شعبية والر�سمية على اقتناء �أعماله الفنية،
تعبري ًا منها عن احرتامها جلهود هذا الفنان ومتيزه.
هذه النجاحات حتققت بعد جناح الفنان اللحام يف �صياغة
اللوحة وت�صميم بنائها ..بحيث جعل العمل الفني ميثل قيم ًا
جمالية رفيعة.
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ت�شكيل

ليوناردو دافن�شي

الخلق الفني :
شرر الفكرة وبلورتها
ر�سمي اجلراح  /الأردن
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« �إن التفكري م�ستحيل من دون �صور « :قال الفيل�سوف اليوناين
�أر�سطو  ،فيما قال الفيل�سوف كانط ”:جوهر الإبداع هو خلق ما
هوغري موجود ،ولي�س حماكاة حم�ضه ملا يف الطبيعة “.

بابلو بيكا�سو

وتعد مرحلة اخللق الفني الإرها�ص الأول للمخيلة ال�ستنباط
او ا�ستح�ضار �صورة ما ،واعتمادها �صيغة �صورية ،ثم حتويلها
لفكرة عقالنية ب�إعادة بلورتها على �شكل �صورة او جت�سيمها
ماديا كمعطى قابال للتلقي  ,ويف املرحلة الالحقة من عملية
اخللق �ستكون فنا مل ي�سبق لأحد ان ابتكر تلك الفكرة ،او الهيئة
اجلديدة التي اتى عليها ذلك املنجز.
ومن هنا ت�أتي �أهمية اخللق الفني كع�صف ذهني ،و�ضرورته
للفنان املفكر ولي�س للفرد العادي الذي ال يجتهد يف البحث والن
وظيفته التلقي ال �أكرث  ,يف حني ان املبدع مطالب ب�شكل م�ستمر
بتحويل الأحا�سي�س والأفكار الأولية الى �شيء م��ادي ملمو�س
وحم�سو�س؛ ليتعاطى معها العقل الواعي.
املقولتان ال�سابقتان لأر�سطو و كانط ت�ؤ�شران الى �شرر الفكرة
الإبداعية حلظة تولدها ،او ال�صورة التي مل تتبلور بعد ثم �صوغها
ذهنيا عمال فنيا و�إبداعيا جديدا ومغايرا  ,وت�ؤكدان �أهمية حتليق
املخيلة يف حالة ال�شروع عن التعبري الفني حتديدا ،وهنا البد للمبدع
من ان ميتلك احلرية املطلقة كمحفز �أ�سا�سي لالنطالق بفكرته.
ان عملية اخللق الفني متتد من ذلك الومي�ض الغام�ض يف ثنايا
العقل وخمازن ال�صور وحتى تقدميه منجزا فنيا ،ي�صبح فيما
بعد من حق املتلقي ,واملتذوق .ولتلك العملية �أبعاد ف�سيولوجية
و�سيكولوجية و�أدائية وتقنية ومعرفية متر مبراحل عديدة.
اخللق الفني ال يعني تلك املرحلة التي يقف فيها الفنان �أمام
الكانف�س او املنحوتة او خلف طاولة الت�صميم ويكون قد اعد
م�سبقا تخطيطات �أوليه ،بل انها املرحلة ال�سابقة التي خا�ض
فيها العقل خما�ضا ع�سريا لتوليد فكرة ما او بناء ت�صور حمدد
عما �سيكون منجزا �إبداعيا الحقا.
م�سالة اخللق الفني الإب��داع��ي تتم عرب مراحل كثرية طويلة
وع�سرية ومن خالل تدرج الفكرة رويدا رويدا وبت�أن حتى ي�صل
بها الفنان الى املتلقي لبا جماليا خال�صا من كل ال�شوائب,
ومرحلة الفكرة الفنية االولية تلمع يف غياهب الدماغ وم�ضة
بعيدة تكون مالحمها �ضبابية يف البداية  ,ثم تتكرر وتتكرر
وتلح على الفنان ب��اخل��روج حتى يتم ا�ستح�ضارها بالتفكري
والتمحي�ص و طرح االحتماالت وت�صورها بني الفينة والأخرى
حتى ت�ستقر �صورة الفكرة يف املخيلة.
والتحفيز واال�ستح�ضار للمخيلة جللب ال�����ص��ورة التي هي
بالأ�سا�س الفكرة ذاتها �أمر ت�أ�سي�سي ملا �سيتم البناء عليه الحقا ,

الن التحديد ال�سليم للفكرة ومالحمها يجعل بلورتها �إبداعيا �أمرا
ي�سريا ،وقابال للتطبيق فيما بعد واملراحل الالحقة ثم ان ت�سجيل
املالحظات وتدوينها مفيد جدا لر�صد تطور والدة الفكرة.
ان مالمح ال�صورة تكون يف بداياتها مغلفة بالهواج�س واخلوف
من فقدانها ،او تال�شي بع�ض مالحمها او اخل�شية من عدم
حتقيقها للنجاح املطلوب ،او احل�ضور الفاعل لدى اجلمهور،
وف�شل فعلها الت�أثريي لدى املتلقي وان ال ت�صبح فيما بعد مادة
قابلة للتعاطي مع متلقيها  ,كل ذلك يرافق التداعي الذهني
للفكرة وهو �أمر طبيعي .
ويرتافق تداعي ال�صورة الفنية برثاء املخيلة وهو �شرط املبدع
ال��ذي ميتلك احلرية املطلقة فيما التداعيات الأخ��رى ت�سند
الفكرة ومتنحها من �شخ�صية الفنان املبدع الكثري ،والتداعيات
هي الفكر الفني واملرجعيات لدى الفنان و تاريخ الفن و �سرية
الفنان ،واملكان الأول يف طفولته و�سريته ال�شخ�صية وعالقته
باملحيط ،والأح��داث اجل�سيمة التي مر بها ،واحلالة العاطفية
واالجتماعية و االقت�صادية و ال�سيا�سية ،و نظرته للعامل ب�شكل
عام وغريها من الت�أثريات و التداعيات التي تظهر وتختفي
خالل الأداء الفني .
وبعد عملية ال�شد واجلذب بني املخيلة وال�صورة ي�أتي تخلي�ص
الفن من الالفن وهي عملية خما�ض ع�سرية وجتديف بعك�س
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ي��ت���أم��ل ال��ف��راغ الأب��ي�����ض لقما�ش
ال��ل��وح��ة ـ احل��ل��ب��ة ،لأ���س��اب��ي��ع قبل
ال�شروع يف العمل.

هرني ماتي�س

التيار؛ الن الفنان مطالب بخلق جديد  ,ففي كثري من الأحايني
تظل ال�صورة – الفكرة ت��راود الفنان وجتيء وتذهب وال تتم
تلبية الطلب بالتنفيذ ال�سريع؛ الن العملية مرتبطة بالكثري
من العوامل ،ومنها ن�ضوج الفكرة والكيفية التي �ستكون عليها
العملية الإبداعية ،وطريقة الأداء و�شكل ال�صياغة الفنية ،و
كيفية التقاط مفتاح الفكرة .
عند ال�شروع يف امل��راح��ل الالحقة ،وه��ي الأداء الفني وبعد
جتاذبات املخيلة الكثرية يكون العقل ر�سم خمططات كثرية
لفكرته ،ثم حفظها ب�أكرث من �صوره وبعد ذلك تتداعى تلك
التفا�صيل تباعا وال �شعوريا  ,وي�ستمر الأداء ب�صورة تراكمية
حتى تغدو الفكرة �أم��را واقعا و�إجن��ازا فنيا وحقيقة �إبداعية
ت�شتمل ال�شروط الفنية جميعها .
ميلك الفنان حرية البناء والهدم يف نف�س الوقت ،وله اخليار يف
الطرح واال�ستثناء يف العملية الفنية ،وهي مبثابة ن�شوء منطقي
فكري مت�سل�سل وهو مبعزل عن االيدولوجيا و العقل والأخالق
وامل��ح��ددات لكنها ت�ؤثر بقدر حم��دد ،فالفنان ينقل ما حتمل
خميلته من ترتيب مل�شهد انطلقت �شرارته �سابقا الى اللوحة.
يذكر بونار نويل يف كتابه رينيه ماغريت ان الفنان البلجيكي
ال�سوريايل ماغريت كان ير�سم �أكرث من مئة تخطيط قبل تنفيذ
كل لوحة ،وهي تخطيطات من نوع خا�ص من الربوفات النظرية،
لت�أ�سي�س ما يعتقد ب�أنه معطى عرب نظام حلويل� ،أو �سحري يف
�شخ�صية الكائن الإبداعي القادم .
وعلى نحو �أكرث غرابة ،كان الر�سام احلدثي احلركي االمريكي “
جاك�سون بولوك “ �صاحب املدر�سة التلطيخية او الر�شق باللون
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�سلفادور دايل

وال��ف��ن��ان عندما ير�سم ال يقدم
للمتلقي لوحة للفهم ،و�إمن��ا لوحة
للتعاي�ش م��ع��ه��ا ف��ه��و غ�ير معني
بر�سم احل�صان او ال�شجرة ،او
�أي مفردة كانت ب�شكل مبا�شر امنا
ي�صوغ الأ�شياء ببناء ر�ؤيوي وفكري
مغاير؛ ليقدم فكرة جديدة ور�ؤية
تعينه على فهم املحيط  ,فاللوحة
بح�سب الناقد ال�سوري املقيم يف
فرن�سا ا�سعد عرابي ”:متثل رهان ًا
ثقافي ًا وجداني ًا وجودي ًا”.

يذكر الفنان االردين حممود �صادق انه يف �إثناء ا�شتغاله يف �أحد
�أعماله النحتية كيف حتول باملنحوتة من �شكل كان خمططا له
يف خميلته الى �شكل ان�ساين ،وان ذلك حدث عفويا بعد �ساعات
من العمل  ,وذلك غالبا ما يحدث وهو امر طبيعي .
ان التحوالت والتبديل يف مالمح العمل الفني امر عادي ،ففي
لوحة املوناليزا مثال يذكر دافن�شي ان ال�شكل حتول اكرث من
م��رة ،وذل��ك �أثبتته ال��درا���س��ات والتحليالت مبوجات الأ�شعة
على اللوحة  ,وترتبط تلك التحوالت بعملية اخللق وتداعياته،
ومراحله املتوا�صلة .
العمل الفني كائن يولد يف خميلة الفنان ويرافق الفنان يف
ت�أمالته و حزنه وفرحه ،ويتلون من حميط الفنان وتنعك�س
نف�سية الفنان فيه  .وذلك الكائن يبد�أ خفيا ثم �سرعان ما يبد�أ
بالت�شكل ،وي�صبح ح�ضوره اكرب �شيئا ف�شيئا ليكون فيما بعد
كائنا �ش ّي�أه الفنان وا�شغل حيزا بيننا ليكون فيما بعد لوحة او
منحوتة او معمارا او ت�صميما او �أي ابداعا جماليا جديدا .
اللوحة هي اللوحة ،والعمل الفني هو العمل الفني مهما �أجريت
عليه التجديدات والتغيريات ،والإ�ضافة ،ويبقى العمل الفني
احلقيقي واق�صد هنا الإبداعي �سواء كان منجزا نحتيا ،او لوحة
فنية او ن�صبا فنيا او خزفية او جدارية ،او حروفيات او ت�صميما
ما او عمارة ,كائن حيا ع�ضويا من جماميع اجلماهري التي
تتحرك بيننا والتي نتعاطى معها كل يوم ،فاللوحة مقابلنا على
جدران غرفنا ،والن�صب الفني نراه كل �صباح وم�ساء ،واملعمار
الإبداعي نعي�شه كل حلظة ،وكذلك كل الإبداعات الأخرى النها
خطاب فكري وتعبري حي عن همومنا و�أفكارنا .

ت�شكيل

محمود طه
ساحر الصلصال ومموسق الخط
حممد العامري  /الأردن
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ال��ف��ن��ان حم��م��ود طه
الذي ولد عام 1942
يف ب���ل���دة ي�������ازور م��ن
ق�ضاء يافا بفل�سطني
امل���ح���ت���ل���ة ،ب������د�أ اول����ى
ا�شتباكاته مع الطني يف
العام  1963ببغداد،
ح����ي����ث ت�����خ�����رج م��ن
جامعتها عام 1968
 ،ودر�س اخلط على يد
اخلطاط ها�شم حممد
الذي الزمه حتى وفاته.

انها روح الفنان امل�ص ّفاة التي ال تهرم  ،تلك الروح التي ما زالت
من�شغلة بالهم اليومي والوطني ،واملكوث يف احالمه الفل�سطينية
معربا عن القد�س حتديدا وقانا وال�شهداء .

الفنان حممود طه

قدم اول معر�ض له يف املركز الثقايف االمريكي بعمان يف العام
 1968ومن هناك مازال الى يومنا هذا الفنان الد�ؤوب الذي
يتمرت�س خلف عمله الفني معطيا اياه جل تفكريه واهتمامه،
مقدما بذلك در�سا مهما يف تاريخ الفن العربي خا�صة يف اخلط
واخلزف .
وحني َق ِدم الى عمان تاركا فل�سطني خلفه ،وهو ال�شغوف مبا قد
�شاهد هناك من افاريز وتطريزات وحروف كتبت على جدران
املدينة املقد�سة ،فانه مل يغادر تلك االر���ض بل حملها كما لو
انها وجاء لروحه الثكلى ،ليبد�أ رحلة ال�س�ؤال اجلمايل  ...تلك
الرحلة الطويلة التي بد�أت من كتابة االعالنات يف عمان وبيع
ال�صحف ،تلك البداية املده�شة ال�شغوفة بتعلم اال�شياء �سريعا .
فنان يوقظ احلكاية من اولها ،ففي اول الفقر والق�سوة يف عمان
كانت تلك احلكاية ليجالد ب�ؤ�س الطفولة يف خميم على اطراف
العا�صمة عمان ،فكان ال�سارد االميز يف تذكر تفا�صيل امل�أ�ساة
والينبوع املتدفق بال�شوق الى الذكريات .
كان ذلك الطفل املميز باال�صرار على �صناعة اول بو�صة للخط
 ،اول ق�صبة كتبت تاريخ الروح الوثابة  ،ق�صبة تكتب من القلب
مبا�شرة فكانت اليد الواثقة ،وكانت االحالم العالية التي �صنعت
منه الفنان الكبري لي�ؤ�س�س يف االردن تاريخ اخلزف ،بل اذكر
انه كتب كرا�سات اخلط التي تتلمذنا عليها يف املدار�س فكانت
الر�سالة االهم لتعليم اجيال كاملة ا�ستمتعت بتلك اخلطوط .
كنا �صغارا ال نعرفه ،ولكننا كنا نتحدى كرا�ساته يف تقليدها
حماولني الو�صول الى تلك املو�سيقى الهادئة يف اخلطوط .
و�شاءت االقدار ان اكون زميله يف الفن؛ ال�شاهد عمالقا ما زالت
يده الواثقة تخط وتكتب وت�شكل الطني كما لو انها عجينة اخللق
.
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االماكن وجدارية العهدة العمرية ,جدران من احلم�أ امل�سنون
حتمل يف دواخلها روحا وثابة ،فكانت الروح االعلى لديه تثمر
ما خربته الروح من جتليات يف االر�ض والكتابة كما لو ان الطني
والكتابة �صنوان ،فقد جمع الفنان طه بني قيمة احلرب وتاريخه،
وبني ا�صل اخللق الطني ( ال�صل�صال ) ،فقد جمع يف ذلك بني
مقد�سني :احلرب الذي كتبت به الكتب املقد�سة ،وال�صل�صال
الذي ت�شكل منه اخللق فكانت اليد املبدعة تتحرك يف م�سارات
متنوعة حاملة بتحقيق ر�سالة ان�سانية تعرب عن امل تارة ،وعن
حلم بعيد تارة اخرى.
امل�سار االول  :املكوث مبو�سيقى احلرب و�صوت الق�صبة .
ا�س�س طه مناخاته يف اخلطوط الكال�سيكية التي تعتمد قواعد
اخلط العربي وجمالياته؛ الميانه ال�شديد ب�أن اخلط العربي
ميتلك قد�سية ،اذ به كتب القر�آن الكرمي بل�سان عربي ف�صيح،
فج ّود ،وا�ضاف اليه الكثري من خرباته لي�صل الى مرحلة الكتابة
كعبادة وجالل وجمال .
وق��د اف��اد كل الفائدة من ا�ستاذه اخلطاط العراقي ال�شهري
ها�شم اخلطاط الذي التقاه طه ابان درا�سته للفنون اجلميلة

يف بغداد .
يف تلك املرحلة الغنية من حياته الفنية االولى دخل يف مناف�سة
وج��وده الفني يف حلظة كانت بغداد تعج باحليوية والن�شاط
واملناف�سة ،ومل يتوقف طه عند ما تعلمه ،بل ذهب الى توظيف
قدراته يف اخل��ط يف جم��االت اخ��رى منها الغرافيك واعمال
اخل��زف وت�شكيالتها الالمتناهية ،و���ص��وال ال��ى اجل��داري��ات
ال�ضخمة .
متيز طه يف جمال اخلط التقليدي ،وخا�صة الثلث والرقعة الذي
جعل منه كرا�سا تتلمذ عليه جمموعة من االجيال التي ورثت
ذلك اجلمال ،ودخل اخلط يف �صل�صاله ليتجاور مع الزخرف
الهند�سي واال�شكال االدمية ،التي ظهرت بال مالمح ...انا�س
يعانون املحو رغم احل�ضور الوا�ضح يف العمل الفني كما لو انها
ر�سالة تعبريية حتمل يف طياتها اكرث من ر�سالة �سيا�سية فما زال
الفل�سطيني يعاين هذا املحو رغم ح�ضوره القوي يف جغرافيا
االر�ض .
فالفنان طه االمنوذج االمثل لالن�سان الفنان الذي يقدم عمال
حمموال برافعة جمالية عالية امل�ستوى رغم مكوثها يف اخلطاب
ال�سيا�سي املناكف ،من خالل هويته اال�سالمية والقومية؛ لي�شكل
خ�صو�صيته الفنية الهادئة املحكومة برتاكم ي�شبه تخل�ص الطني

من املاء ،انه بطء ال�صفاء وحكمة الت�أمل ،ور�سوخ التجربة التي
اينما حلت حتقق �شروطها الفنية بامتياز.
ورغ���م ت��ن��وع ال�شكل ال��ف��ن��ي ل��دي��ه م��ن ت�شكيالت ال�صحون
واجلداريات ،واعمال الغرافيك البدائية واجل��رار واالباريق،
يظل طه يتحرك عرب مناخ االب��داع الفني يف جممل اال�شكال،
فال�صحون الكبرية تعرب عن مهارة وقدرة على ال�سيطرة على
م�ستويات الطني يف ال�سطح ال��واح��د ،ون��رى فيها زخرفياته
وحروفياته وموتيفاته الرتاثية التي جتعل من ال�صحن مادة
جمالية بعيدا عن اجلانب اال�ستعمايل للخزف .
ويف م�ساحة �أخ���رى يف جم��ال اخل��زف �أع��ن��ي يف الت�شكيالت
النحتية ،التي متتلك الأبعاد الثالثة نرى اعتماده على ال�شكل
الدائري املت�آكل الى جانب ال�شكل الكروي املج�سم ،ففي ال�شكل
الدائري يحقق طه �أكرث من معادلة يف ال�سطح الواحد ،حيث
تظهر الت�آكالت والأثالم واحلزوز الى جانب املالم�س املتنوعة،
والتي حققها من خالل طباعة املالم�س املختلفة على �سطح
الطني النيء من �أخ�شاب وبلو�سرتين و�صوال الى طبيعة التزجيج
الذي ينتمي الى فكرة الزمن عرب االلوان املحروقة التي تقرتب
من لون الرتاب .
هذا املناخ جاء من�سجم ًا مع طبيعة الت�شكيالت احلروفية التي
تتجاور مع احلزوز وال�شكل الآدم��ي كما لو �أننا �أمام خمطوط
طيني قدمي  ،فالأحرف تت�آكل بفعل الأثالم بينما نرى ال�شكل
االن�ساين قد بدا �صامت ًا ميكث يف �سكونية تتجاور مع االيقاع
احليوي للت�شكيالت احلروفية .
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ج�سد مو�شوم باملحو لكن تعبرييته �صارخة لها ح�ضورها القوي
والفاعل ،ويف ذات ال�سياق جند ان اجل�سد االن�ساين يتبادل يف
تغرياته بحركة متاثلية ت��ارة ،وت��ارة �أخ��رى تبادلية بني حركة
احل��رف وت�شابكاته الن�سيجية ،وب�ين موقع اجل�سد م��ن تلك
احلروف حيث يظهر اجل�سد احاديا تارة وجمعيا تارة �أخرى
حمكوما بهيئة االنتظار وال�سكون .
وحني ننتقل الى ال�شكل الكروي نرى الى جانب و�ضوح الت�شكيل
االن�ساين ككتلة نحتية تعتلي الكرة تعميقه للمناطق الغائرة
وابرازه لنتوءات ،فكان بهذا اقرب الى النحت الطرحي الذي
يعك�س حالة �سيا�سية وا�ضحة عرب تعبريية اجل�سد االن�ساين
الفل�سطيني املطرود من االر�ض كلها  .والغريب باالمر ان طه
جمع بني الت�شخي�صية التعبريية للحرف العربي والزخارف
الهند�سية يف �سياق ذكي رغم اختالف الت�شبيهية والالت�شبيهية
يف الفن .
ان النتائج التي تو�صل اليها طه هي حا�صل جمع �ساعات طويلة
من البحث يف ف�ضاء احلرف ،والو�سيط التعبريي؛ ليقدم لنا
مناخات متجددة يف الو�سيطني ال�صل�صال وامل��ادة الطباعية،
وه��ذه ا�شارة الى متكن الفنان طه من ادوات��ه التعبريية التي
تتمحور ح��ول التجديد والتحوير ،حيث تتوالد مناخاته عرب
العمل ال��واح��د؛ ليجدد فيه من خ�لال انتقاالت بينية �شكلت
مبجملها مفهوما للوحدة يف اعماله و�صوال الى �سياقات درا�سة
جوهر اال�شياء وت�أ�صيلها والبحث يف امكاناتها التعبريية والفنية
كخطاب ب�صري معا�صر ينهل من املا�ضي وال ميكث به .
ورغم ال�سنني الطوال التي مكث فيها طه يف ت�سجيل اجنازات
كبرية يف تاريخ الفن العربي وت�أ�صيله اال انه ما زال كما لو انه
الفنان املغامر يف ال�شكل واملادة .
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فحني النظر الى ال�صحون
اخل��زف��ي��ة ال��ت��ي اجن��زه��ا
ندرك متاما مدى انغما�س
ال���ف���ن���ان ط���ه يف ���س���ؤال��ه
اجل���م���ايل ،وم���دى ذه��اب��ه
ن��ح��و جت���اوز امل����أل���وف من
خالل ادخال مواد جديدة
الى اخلزف ومنها الزجاج
 ،فال�صحون الكبرية التي
ت��رك��ز يف ق��ع��ره��ا ذاك���رة
احلياة اال�سالمية والعربية
تبدو كما لو انك تنظر الى
بئر م��ن ال�سحر احل��رويف
والزخريف  ...تنظر الى قبة مقعرة مو�شومة ب�أثر عربي ا�صيل .
ومتيزت تلك ال�صحون عن غريها من اعماله الفنية باخلطوط
اللينة واملمو�سقة بخطوط ت�ت��واءم مع طبيعة ايقاع ال�صحن
كل�ستدارة ونعومة الى جانب حرفية التزجيج ( القليز ) و�ضبط
الن�سب الكيميائية ودرج��ة الت�أك�سد من خ�لال معرفة درجة
احلرارة والزمن املطلوب للزجيج .
ففي هذه ال�صحون نرى االثر احلرويف الذي اعتمد يف جممل
تكويناته على خط الثلث والتكوينات املت�شابكة بنعومة فذة
لتتوازى مع التلوين واخلطوط االخرى املمتدة التي تقطع قطر
ال�صحن الذي ي�صل الى اكرث من � 90سنتيمرتا ،وهذا احلجم
من االحجام النادرة يف اخلزف العربي احلديث والقدمي كون
ال�صحن بالن�سبة لطه مادة جمالية بعيدة عن الفكرة املتداولة
يف وظيفة ال�صحن ،بل ا�ستطاع ان يجعله يف م�صاف الفعل
اجلمايل اخلال�ص من خالل التعامل معه كو�سيط جمايل وفني
.
اما فيما يخ�ص االعمال الطباعية ذات الن�سخة الواحدة فهي مل
تختلف بعنا�صرها املطروحة عن اخلزف ،حيت متثالت احلرف
وال�شخو�ص االدمية ال�صامتة وامل�ساحات اللونية وال�بروزات
والتجاويف فجاء العمل الغرافيكي من خالل بنائية عمودية يف
الغالب واظهار التماثالت وتوالد اال�شكال االن�سانية واحلروفية،
ويظهر العمل الطباعي كح�ضور جديد لدى جتربة طه بعنا�صره
التي اعتدنا عليها ولكن بو�سيط جديد اف�سح ام��ام الفنان
م�ساحة جديدة للتحرك نحو و�سيط اكرث �سهولة بالن�سبة ل�ضنك
اخلزف .حيث تبدو ت�شكيالته احلروفية كما لو انها من�سوجة
�شرقية تتجاور مع �سكونية االن�سان  ،تلك املن�سوجة التي قدمت
لنا جماليات التكرار يف احلرف الواحد.

ت�شكيل

التلوث البصري وتطوير
الذائقة الجمالية
يو�سف ال�صرايرة  /الأردن
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عالقة الإن�سان باملكان عالقة ع�ضوية ،تنطوي على ت�أثر
وتفاعل وا�شتباك بحيث يغدو من غري املمكن ف�صل
�أحدهما عن الآخ���ر .وه��ي عالقة تت�سم بكونها ذات
�أ�شكال وم�ستويات متعددة ،وفق مدى التطور ،واالرتباط
ب�أمناط احلياة ال�سائدة.
وي�شوب هذه العالق َة �أحيان ًا �سوء ت�ص ّرف ،كما لو �أنها
عالقة بني كائنني ٍّ
حي! يحدث ذلك عندما
كل منهما ّ
ي�ستبيح الإن�����س��انُ امل��ك��انَ يف �سياق حماولته �إح��داث
تغيريات على طبيعته مبا يلبي رغباته يف «ا�ستغالل»
امل��ك��ان لتحقيق مكا�سب حياتية ،وه��و م��ا ي����ؤدي �إل��ى
ا�ستنزاف امل��وارد الطبيعية ب�شكل �أو ب�آخر ،والت�سبب
ب�أ�ضرار يف الطبيعة نتيجة ا�ستغالل هذه املوارد.
التوجه الآخذ يف االزدي��اد مر ّده �أننا نعي�ش �ضمن
هذا ّ
منظومة من املجتمعات اال�ستهالكية املرتبطة ب�شيوع
التكنولوجيا ،ما ي�ؤثر �سلباً يف جماليات املكان واحداث
خرابا له.
وبعدما �أ�صبح “التلوث” م�شكلة بيئية �أ�سا�سية ،كان
م��ن الطبيعي �أن يلقى اهتمام ًا الف��ت�� ًا م��ن الإن�����س��ان،
خ�صو�ص ًا يف املجتمعات ال�صناعية .ورغم �أن التلوث
موجود كظاهرةبيئية منذ القدم ،ورغم �أنه ظل مرتهن ًا
بالإن�سان �ضمن احلدود املنطقية� ،إال �أنه غدا ظاهرة
مدعم ًة
مفزعة منذ ت�س ّيدت ال�صناعة يف الغرب
َ
امل�شهدّ ،
بالتفوق العلمي والتكنولوجي ،ما �أتاح لها ال�سيطرة على
جزء كبري من مقدرات البيئة.
ويرتبط التلوث الب�صري بالقيم اجلمالية التي حتيط
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بنا ،ولعل تراجع التذوق الفني ب�أ�شكاله كافة ،وتَواري
ال�صورة اجلمالية مبا تنطوي عليه من مفردات بيئية،
ق��اد يف النهاية �إل��ى تلوث البيئة ال��ذي ُ
ا�صطلح على
ت�سميته يف ما بعد “التلوث الب�صري” ،واملقرون عاد ًة
بالقيم اجلمالية للمكان وال��زم��ان ..ومن نافل القول
أفقد املتلقي
�إن تكرار التلوث وتراكمه مبرور الزمنَ � ،
الإح�سا�س بالقيم اجلمالية والتفاعل معها م�ش ّك ًال حال ًة
ميكن دعوتها بـ”الأ ّمية الب�صرية».
وتتنوع م�صادر التلوث الب�صري ،تبع ًا ل�شكل ارتباطها
باملكان وال��زم��ان ،مبعنى �أن املحيط قد يكون م�صدر
التلوث من خالل الت�شارك بينه وبني الإن�سان وي�صبح
من ن�سيج ال�صورة املتكررة ،وقد يكون الزمان م�صدر ًا
م��ن م�����ص��ادر تكري�س ه��ذا ال��ت��ل��وث وت�صبح ال�صورة

الفاقدة للجمال حالة طبيعية ت�ألفها عني املتلقي الذي
اعتاد عليها ،وال ت�سبب له �صدم ًة من �أي نوع.
�إن �إغ��ف��ال امل��ظ��اه��ر اجلمالية عند ت�صميم املباين
وامليادين الذي حتكمه اعتبارات اقت�صادية يف الدرجة
الأولى ،قد ُيحدث انحدار ًا يف م�ستوى القيم اجلمالية
ل��ل��م��ع��م��ار ،وي������ؤدي �إل���ى �إغ��ل�اق ال��ن��واف��ذ والت�ضحية
بالف�ضاءات اجلمالية ،من �أج��ل االكتفاء باال�ستثمار
يف ر�أ���س امل��ال ،وكل هذا �سيكون بالت�أكيد على ح�ساب
ال�صورة اجلمالية للمكان ،من هنا ينبغي االلتفات ب�شكل
ج��اد ال�ستثمار البيئة املعمارية و�إع���ادة درا�ستها ،مع
الأخذ يف احل�سبان امل�ؤثرات االجتماعية واالقت�صادية
وال�سيا�سية واجلمالية التي ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف الإنتاج
املعماري والتي تن�أى بنف�سها عن الفو�ضى املعمارية.

و�ش ّكلت جزء ًا من هويتنا وخ�صو�صيتنا ،وهناك ت�سا�ؤل
كبري يف هذا امل�ضمار :كيف يكون لنا مثل هذا الرتاث
ال��زاخ��ر ب��روائ��ع العمارة فيما نحن نقابله بالإهمال
والالمباالة؟! ومن �أبرز الأ�سباب التي ت�ساهم يف الثلوث
الب�صري ،نق�ص الإمكانيات املالية التي ت�ؤدي �إلى ات�ساع
الفجوة بني القيم اجلمالية ومفردات البيئة املتاحة،
بينما ميكن حتقيق تزاوج يف ما بينها من خالل ا�ستثمار
عنا�صر البيئة يف التجميل والتزويق للمباين وامليادين
العامة عن طريق الن�صب النحتية والنوافري املائية
وطلي واجهات املباين بالألوان اجلميلة.

ومن م�سببات الثلوث واندحاره غياب دور القائمني على
الآث��ار واملعامل التاريخية� ،إذ ُت َع ّد بالدنا مهد التاريخ
وموئل الثقافات ،فقد �شهدت ح�ضارات عديدة توالت
عليها منذ ع�صور �سحيقة ،وتركت لنا �إرث��� ًا جمالي ًا
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ولعل فقدان الوعي الثقايف وتراجع الإح�سا�س اجلمايل
واجلهل يف التعاطي مع البيئة واملعامل الأثرية واحل�ضارية
التي ت�شتمل عليها من �أبرز العوامل التي ت�ؤدي �إلى تعميق
ظاهرة “التلوث الب�صري”� ،إذ �إن هنالك م�س�ؤولية
تقع على عاتق �أ�صحاب ال�ش�أنني التعليمي والثقايف يف
االرتقاء بالذائقة اجلمالية من خالل و�ضع ا�سرتاتيجية
ممنهجة تتعاطى ب�شكل خ ّالق مع هذا ال�ش�أن.
و ُت�� َع�� ّد امل��در���س�� ُة امل��رح��ل�� َة الأول����ى يف الت�أ�سي�س لهذه
اال�سرتاتيجية من خالل �إعداد التالميذ يف �سن مبكرة،
�إذ ينبغي االلتفات �إلى منهاج الرتبية الفنية ب�شكل جاد،
فعدم �إدراج “الفن” كمادة �أ�سا�سية يف املنهاج واالكتفاء
ب�أن تظل مادة مكملة وغري �أ�سا�سية يف املدار�س ،وعدم
احت�ساب عالماتها �ضمن املعدل الرتاكمي للطالب ،كل
ذلك �أ�سهم يف الت�أ�سي�س للجهل الفني وعدم التعاطي
مع الفن ب�شكل متدرج ومنطقي .وت�أتي �أهمية املرحلة
اجلامعية يف ما بعد من خالل العناية ب�شكل جا ّد بكليات
الفنون التي تد ّر�س اجلماليات الفنية ب�أنواعها �شتى،
لي�س فقط كنظريات بل كدرا�سات تطبيقية ،فينبغي
�أ ّال تكون غاية الدرا�سة يف اجلامعة هي �شهادة التخرج
فقط.
ويف هذا ال�سياق ،ينبغي �أي�ض ًا االهتمام بقطاع الفنون
الت�شكيلية يف العديد من املنابر الثقافية ،علم ًا �أن قطاع
الفنون الت�شكيلية ،وحتديد ًا فن النحت ،ظل بعيد ًا عن
االهتمام الثقايف ،لأ�سباب يعرفها اجلميع من بينها
عالقة النحت بالتج�سيم والتحرمي� ،إال �أن ب��روز فن
الزخرفة الإ�سالمية غطى م�ساحة كبرية من غياب فن
النحت من خالل ما خلفته لنا احل�ضارة الإ�سالمية من
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تراث ال ين�ضب� ،إال �أن ثقافتنا اجلمالية ما تزال حبي�سة
املعايري الغربية.
وتكمن خطورة التلوث الب�صري يف ارتباطه �أ�سا�س ًا بفقدان
الإح�سا�س باجلمال وانهيار االعتبارات اجلمالية والر�ضا
والقبول بال�صورة الرديئة وانت�شارها حتى �أ�صبحت
باملقيا�س املرئي للعني عرف ًا وقانون ًا .وميكن ر�صد م�صادر
التلوث الب�صري ومظاهرها يف �شوارع املدينة وطرقها
و�أحيائها من خالل بع�ض املظاهر الإن�شائية.
وهناك العديد من م�سببات التلوث البيئي ،منها� :سوء
التخطيط العمراين للأبنية من حيث الكتلة والفراغ
ك�صيغة نحتية ،بالإ�ضافة �إلى انت�شار �أعمدة الإنارة يف
ال�شوارع �إذ ال ي� َؤخذ التنا�سب مع ال�شوارع يف احل�سبان،
ف�ض ًال عن تراكم �أك��وام القمامة ب�أ�شكالها التي تبعث
على ال��ت�����ش��ا�ؤم .ي�ضاف �إل��ى ذل��ك ال��ط�لاء الع�شوائي
لواجهات املباين ،وانت�شار �أجهزة التكييف يف الواجهات
والأطباق الف�ضائية على الأ�سطح واملباين.
وهناك �أي�ض ًا �أ�شكال متعددة للتلوث ،مثالالبيئةالعمرانية

���س��واء �أك��ان��ت يف امل��دن �أم يف ال��ري��ف .فبالإ�ضافة �إل��ى
تلوث ال��ه��واء وال�ضو�ضاء ال��ذي تعاين منه امل��دن ،ف�إن
ال��ت��ل��وث الب�صري ظهر على �شكل ا���س��ت��خ��دام خاطئ
لل�شكل املعماري والألوان ومواد البناء وخملفات ال�شوارع
وعلى �أ�سطح البيوت ويف ال�شرفات و�إج���راء �إ�ضافات
وتغيريات ت�ش ّوه م��ن �شكل امل��ب��اين والبيئة العمرانية،
بالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام اليافطات التجارية والدعائية
ب�شكل يربك املظهر العام للمدينة .وقد ت�أثرت العديد
من املباين الأثرية والتاريخية بتلك الظاهرة وتراكمت
عليهااال�ستخدامات والإ�ضافات والتغيريات التي ت�سيء
للأثر التاريخي وت�ؤدي �إلى تدهوره.
ه��ذا بالإ�ضافة �إل��ى غياب الطابع العمراين والطابع
املعماري املميز للمدينة ،ما ي�ؤدي �إلى فقدان الإح�سا�س
بالوحدة وبالقيم امل�شرتكة بني املباين ،حيث �إن الطابع
مكان
هو ح�صيلة مالمح الت�شكيل اخلارجي ال�سائد يف ٍ
ما بحيث مينحه �شخ�صية موحدة متيزه عن غريه من
امل��ب��اين .وت��دع��م ق��درة امل�شاهد على �إدراك���ه ومعرفة
م�صدره ومميزاته.

ويظهرالتلوث البيئي يف املناطق الريفية يف �صورة تلوث
الهوائي الناجت عن الأدخنة املنبعثة من امل�صانع التي
�سرعان ما انتقلت من املدن �إلىالريف� ،أو تلوث م�صادر
امل��ي��اه نتيجة مم��ار���س��ات ���ض��ا ّرة مثل �إل��ق��اء املخ ّلفات
وال�صرف ال�صحي� ،إلى جانب التلوث الب�صري الناجت
ع��ن تنافر الأ���ش��ك��ال والأل����وان وم���واد البناء وتراكم
خملفات البناء .ومن �أبرز �أ�شكال التلوث الب�صري يف
املناطق الريفية تدهورالبيئةالطبيعية وجتريف الأر�ض
والت�صحر واختفاء املعامل اجلمالية للبيئةالريفية.
ُّ
هناك �ضرورة حتمية للت�أ�سي�س حلالة جمالية للبيئة،
ويتجلى ذلك يف االهتمام مبجال العمارة والتخطيط
ال��ع��م��راين ،و�إب����راز ال��ن��واح��ي اجلمالية عند ت�صميم
املباين مبا ي�سهم يف تطور م�ستوى امل�ضامني اجلمالية
مبا يخ ّف�ض من الفو�ضى املعمارية.
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فوتوغراف

الفوتوغرافية روان دعا�س/االردن

الفوتوغرافية روان دعاس:
س َنة الموجودات
تخليد اللحظة وأ ْن َ
جعفر العقيلي  /الأردن
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ُ
ا�ستك�شاف احلياة بتناق�ضاتها ،واالندغام مع املكان والت�ش ّبع
ب�ضجيجه و�سكينته يف �آن ،من �أبرز �سمات �أعمال الفوتوغرافية
روان دعا�س.
ُ�ص َو ُرها هادئ ٌة يف م�شهديتهاُ ،م�شاغبة يف م�ضامينها ،تروي ك ٌّل
منها ق�ص ًة وحكاية .وهي �صو ٌر ّ
ت�شف عن تعابري ح�سا�سة تالم�س
الوجدانَ ،يح�ضر فيها ِّ
الظ ُّل بط ًال يف امل�شهد :ظ ّل ال�شجرة وظ ّل
ال��وردة وظ�� ّل الع ّكاز وظ�� ّل الفرا�شة� ..صور تزرك�شها قطراتُ
أر�ض و�سماء ،وقطرات املطر التي انهمرت
الندى املع ّلقة بني � ٍ
على الر�صيف ،فامتزجت بطيبة الأر�ض وعبق ع ّمان القدمية،
حيث الأدراج �شاهد ٌة نزيهة على تاريخ املدينة وعراقتها.
دعا�س ،حملت بني يديها كامريتها وجابت بها الأرجاء ،ت�ستهويها
اللحظات امله َملة والتفا�صيل ال�صغرية ..يف خمزونها �صو ٌر
ِب ْكر ،ترى �أن الطبيعة �أ ُّم الت�شكيل -الفن عموم ًا -بال منازع،
�إذ ت�ؤ ّبد حلظة جريان املاء ال�سل�سبيل من بني �شقوق ال�صخر،
وملعان قطرات الندى فوق زهور الزنبق ،وتالوين ال�شم�س فوق
احل��ج��ارة ..فيظن الناظر �أن��ه �أم��ام لوحات ب��الأل��وان ال �أم��ام
�صور بعد�سة كامريا ق ّلما ت�ستعني الفنانة بتقنيات «الفوتو�شوب»
لإظهار جمالياتها ،فكفاها ما تبدعه الطبيعة من دون حاج ٍة �إلى
مواد «جتميلية».

عد�سة روان دعا�س ،تروم �إلى �أن�سنة املوجودات ،حتى ليبدو
ُ
�أن ٍّ
التقاط ال�صورة
لكل منها ق�صته التي يتوق لريويها ،في�ش ّكل
فر�ص ًة لـ»احلكي» ،و�إن ِب َ�صمت! �أ َوال تنطوي ال�صور على ثرثر ٍة
ما!
ن�ضوج يف جمال الفوتوغراف ،لذا نالت
يك�شف ُ
نتاج دعا�س عن ٍ
الفنانة املولودة يف ع ّمان �سنة  ،1989واحلا�صلة على �شهادة
البكالوريو�س يف علم احلا�سوب من اجلامعة الأردنية ،املركزَ
الثاين يف مهرجان الأردن الدويل الثامن لل�صورة الفوتوغرافية
 ،2011وجائزة �أف�ضل متطوعة يف بطولة «first Lego
 ”Leageللروبوت عام  2008التي نظمها املركز الوطني
للروبوت التعليمي يف الأردن ،كما �شاركت يف العديد من معار�ض
الت�صوير ال��ف��وت��وغ��رايف يف ال��وط��ن ال��ع��رب��ي ،منها :مهرجان
الأردن ،معر�ض عيون على الأردن ،املهرجان العربي ال�سابع،
معر�ض م�ساجد وم����آذن ،معر�ض عمان ّيات ،معر�ض امل��ر�أة
مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي ،معر�ض �صيف ع ّمان ،معر�ض ربيع
الأردن ،معر�ض على هام�ش الأيام الثقافية الأردنية مبنا�سبة
اختيار الدوحة عا�صمة للثقافة العربية ،معر�ض �شتاء يف بلدي
ومعر�ض يقظة فكر /معانقة الفكر والفن الذي �أقيم يف القاهرة
(.)2010
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بـ»فر�شاة الر�سم» لدى الر�سام .ومثلما
�أن ك��ل ل��وح��ة تختلف ع��ن ���س��واه��ا يف
امل�ستوى اجلمايل والإبداعي ،ف�إن الأمر
نف�سه ينطبق على ال�صور.
الر�سم بال�ضوء ي�ستدعي من امل�صور
إح�سا�س
ال�شعو َر باللحظة وامل��ك��ان وال
َ
بهما ،كي يو�صل ر�سالته بلغ ٍة يفهمها
اجلميع .امل�شاهد حتم ًا �سيميز جمالي ًا
بني �صورة و�سواها ،ومب��ق��دوره احلكم
على جممل تكوين ال�صورة ،ب��دء ًا من
الإ����ض���اءة وال��ث��ب��ات وال���زاوي���ة وان��ت��ه��ا ًء
بالوحدة املو�ضوعية لل�صورة ككل.
ولأن ال��ت�����ص��وي��ر ال مي��ك��ن ف�صله عن
امل�شاعر والأحا�سي�س ،ف�إنه ُي َع ّد فن ًا.
�أ���ش��ع��ر ب��ع�لاق��ة وط��ي��دة م��ع ال��ك��ام�يرا
خا�صتي ،فمن خاللها �أع�ّبررّ عما يدور
ّ
يف داخلي ويف داخل من �ألتقط �صورهم
�أي�ض ًا .غالبية النا�س ميتلكون كامريات
هذه الأيام ،وبع�ضها عالية اجلودة ،لكنّ
ق ّلة منهم فقط ق ��ادرون على التقاط
�صور مميزة.

تالي ًا حوار مع دعا�س حول جتربتها الفنية:
دفعك
كيف ب���د� ِأت االهتمام بالت�صوير ،وم��ا ال��ذي
ِ
باجتاهه؟
الت�أ ُّمل يف الأ�شياء كان من �أكرث اهتماماتي ،وقد دفعني هذا
للخو�ض �أكرث يف التفا�صيل وتخ ُّيلها ور�سم �صور لها يف خم ّيلتي،
وكنت �أحيان ًا �أق��وم بت�صوير هذه الأ�شياء بكامريا متوا�ضعة.
�إال �أن ممار�سة الت�صوير نحو االحرتاف بد� ْأت خالل مدر�ستي
اجلامعية ،و���ص��رت �أح��ر���ص على وج��ود الكامريا معي �أينما
ذهبت.
�إلى �أي مدى تنظرين �إلى الت�صوير على �أنه «فن»؟
الت�صوير فنّ بالت�أكيد ،وله �أ�ساليبه اخلا�صة وتقنياته التي متيزه
عن بقية الفنون ،وهنالك مدار�س خمتلفة للت�صوير كما هي
حال الر�سم والنحت� ..إلخ .كما �أن الكامريا �أداة ميكن ت�شبيهها
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مت��ي��ل�ين �إل�����ى ت�����ص��وي��ر م�����ش��اه��د
طبيعية ،وال�ترك��ي��ز يف ال�صورة
ال���واح���دة ع��ل��ى �شخ�ص وحيد
�أو جمموعة م��ن فئة امله ّم�شني
اجتماعي ًا (ك�أبناء املخيمات �أو ال َّن َور /ال َغ َجر) .ما
التوجه؟
الذي تريدين قوله عرب هذا
ّ
لكل اجتاه خ�صو�صيته التي متيزه عن غريه ،وله طريقة تعبري
يتفرد بها ،ويف كل الأح��وال يحتاج امل�صور لأن يعي�ش ال�صورة
قبل التقاطها ،ويحتاج لأن ينظر �إلى احلياة من منظور الفئة
�أو ال�شريحة التي يريد ت�صويرها ومعرفة التفا�صيل التي تنقل
الواقع فني ًا بالأ�سلوب الأكرث تعبري ًا.
ما �أزال �أذكر ما حدث و�أنا �أحاول التقاط �صورة لطفلة يف �أحد
واقرتبت الطفل ُة لتجل�س قربي،
املخيمات ..كنت جال�سة وحدي
ْ
طلبتُ منها �أن نتم�شى ،حاولتُ جاهدة �أن �أزرع الب�سمة يف
عينيها ،لكن الأمل ظل مزروع ًا فيهما ،كانت �شفتاها تبت�سمان،
لكنّ عينيها تغرقان بالدموع ،نظر ًا للواقع املعي�شي الذي تعانيه
مع �أ�سرتها .التقطتُ لها ال�صورة وقلبي ّ
يتقطر �أ���س��ى ،وهو

م��ا ح���دث م��ع ك��ث�يري��ن ���ش��اه��دوا
ال�����ص��ورة يف م��ع��ار���ض ���ش��ارك��تُ
فيها.
تختارين �أحيان ًا �أن تكون
���ص��ورك م��ل�� ّون��ة ،و�أح��ي��ان�� ًا
تكون بالأبي�ض والأ���س��ود.
�أين يكمن الفرق بني هذين
املن َْح َيني؟
�أن��ا � ْأم َيل �إل��ى الت�صوير بالأ�سود
والأبي�ض ،فهو من �أكرث الأ�شكال
ج����م����ا ًال وه�����و مب���ث���اب���ة اخ��ت��ب��ار
للم�صور� ،إذ يتط ّلب ح ْرفية عالية.
�أم��ا الفرق بينه وب�ين الت�صوير
املل ّون ،فهو يف الر�سالة التي �أريد
�إي�صالها� .صور الأبي�ض والأ�سود،
تعبرّ عن ال�صدق وبتجريد دون
جت�سد امل�شاعر
ت�شوي�ش،كما �أنها ّ
الواقعية دالل��ي�� ًا ،وه��ي ت�سهم يف
عدم ت�شتت النظر ،ما من �ش�أنه
خدمة ال�صورة ككل.
متيلني �إل���ى ال��ت��ق��اط �صور
وتهتم
ت�شي مب�شهد م�سرحي
ّ
ب��ال�����س��ي��ن��وغ��راف��ي��ا وت��ن�� ّوع
���دد درج���ات
الأل������وان وت���ع ُّ
الإ���ض��اءة؛ مثل ال�����ص��ورة التي ت�شتمل على قد َمني
توا�صالن احلركة فيما ميتد ظلُّهما �إلى الباب املفتوح.
هل ترين �أن فن الت�صوير ميكن �أن يتداخل مع �أجنا�س
و�أن��واع فنية �أو �أدبية� .أي :هل ميكن القول �إن هذه
ال�صورة م�سرحية ،و�إن تلك �شعرية �أو �سردية مث ًال؟
ت�صوير م�شاهد كهذه التي ا�شرتَ �إليها ،يتطلب خمزون ًا ثقافي ًا
و�أدبي ًا وذائقة فنية عالية لدى امل�صور ،ويت�أتّى ذلك من القراءة
وامل�شاهدة والتجربة والتفاعل مع املحيط.
كما يجب على امل�صور فهم احلدث �أو امل�شهد حتى يتمكن من
التعامل معه و�إظهار روعته .فامل�س�ألة لي�ست �أن يلتقط �صورة
فح�سب ،بل �أن يقدم للم�شاهد لوحة ب�صرية م�شغولة جيد ًا
ميكنه �أن يقر�أها ويفهم مدلوالتها ويتفاعل مع �أجوائها ،وهو ما
�أ�سعى �إلى تطبيقه ،وبوابتي �إلى ذلك �أن �أعي�ش اجل َّو اخلا�ص
بامل�شهد قبل التقاط ال�صورة.

وال �أخفي عليك �أنني �أطمح �إلى التعاون مع �شاعر �أو قا�ص �ضمن
الن�صان الب�صري وال�سردي �أو
م�شروع متكامل ،يتجاور فيه ّ
ال�شعري ،ويتعالقان يف ما بينهما ،يف �إطا ٍر من وحدة احلال �أو
املو�ضوع.
بت العمل على التدريج يف اللون داخل ال�صورة
جر ِ
هل ّ
الواحدة؟
هناك من ال�صور ما يتطلب تفكري ًا وبحث ًا عمي َقني لدرا�سة توزيع
الأل��وان وتد ُّرجها بكيفية منا�سبة ،وقد ج ّربتُ ذلك يف التقاط
�صورة متثل مقطع ًا عر�ضي ًا للزهرة املعروفة بـ»ال�ساعة» ،حيث
تنوعت الألوانُ فيها بني الأخ�ضر والبنف�سجي وتدرجاتهما .وقد
�ش ّكلت بذلك لوح ًة ثرية بتفا�صيلها وتكويناتها وا�ستطاعت �إثارة
الده�شة على وجه كل َمن �شاهدها.
� ّأي متعة حت�صلني عليها عندما تقومني بـ»ت�أبيد»
اللحظة ومن ِْحها اخللو َد؟
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الرتكيز على اللحظة وت�أبيدها �ضمن املكان ي�ضفي بعد ًا جمالي ًا
جديد ًا ال تتوافر عليه ال�صورة املتحركة .ال�شعور باللحظة وت�ش ّبع
روح املكان الذي يحت�ضنها مينحانني متعة ال تو�صف �أ�ستعيدها
كلما ا�سرتجعتُ ال�صور التي التقطتُها ..هي متعة تتمثل ب�إي�صال
ر�سالة من خالل ال�صورة ،ومتعة الت�أثري يف الآخرين مفعمة
بال�شعور بعظمة الإجن��از والراحة بعد اجلهد يف القب�ض على
اللحظة وحتويلها �إلى عمل فني.
�إل��ى �أي درج��ة ميكن الإف��ادة من تقنيات الكمبيوتر
لتطوير ال�صورة ،ومتى َتلجئني لذلك؟
لدي �إميان عميق ب�أن امل�صور الناجح يجب �أن يعي متام ًا كيف
َّ
ومتى ي�ستخدم التقنيات التكنولوجية� .إذ ميكن الإف��ادة من
تقنيات الكمبيوتر ب�شكل كبري يف ه��ذا املجال ،ووف��ق الر�ؤية
التي يريدها الفنان ..لكنني �أحب �أن �أرى �صورتي طبيعية ،وال
�أتقن كثري ًا من تقنيات «الفوتو�شوب» و�سواه من الربامج التي
تتخ�ص�ص مبعاجلة ال�صور .هناك �صور ملت َقطة تكون ناب�ضة
باحلياة ،لكنها تفقد جتردها وواقعيتها ورمبا روحها بعد �أن
«تعا َلج».
هل ت�ست�أذنني الأ�شخا�ص الذين تلتقطني لهم �صور ًا ،
ً
ممانعة يف حاالت بعي ِنها؟
واجهت
وهل
ِ
املعني ،بخا�صة �إن كانت ال�صورة
بكل ت�أكيد �أ�ستاذن ال�شخ�ص ّ
انفرادية ،ويف الغالب ال �أجد ممانعة ،ولكن يف حال وجدتُ ذلك

ف�إنني �أن�سحب ف��ور ًا و�أق �دّر موقفهم� .أحيان ًا �أ�ستطيع التقاط
ال�صورة ب�شكل يدعوهم �إلى تق ُّبلها.
ومن املعوقات التي تواجهني �أن هناك من ينظر �إلى “حجم
الكامريا” كي يحكم على امل�صور �أو مينحه املوافقة على ال�شروع
خا�صتي -ال تلقى
بالت�صوير ،ذلك �أن الكامريا ال�صغرية –مثل ّ
قبو ًال لدى الغالبية ،ومع ذلك �أعتقد �أن �أجمل �صوري التقطتها
بوا�سطة هذه الكامريا.
و�أخري ًا ،ما املهارات التي تعتقدين �ضرورة توافرها لدى
امل�صور؟
ال�شعور بالآخرين ،والإح�سا�س العايل جت��اه ما ي��دور حوله..
كما �أن �سرعة البديهة مهمة ،ب��الإ���ض��اف��ة ال��ى ال��ق��درة على
اقتنا�ص حلظة «ال�صدفة» ،فهناك قاعدة معروفة يف الت�صوير
الفوتوغرايف تقول« :ال�صدفة ال ت�أتي �إال للم�صور املوهوب»،
مبعنى �أن املوهبة مع العمل احلثيث واالجتهاد �إ�ضافة �إلى
ال�صدفة تُنتج �صور ًا رائعة.
يجب �أن يكون امل�صور ملّاح ًا �شديدَ املالحظة ،ويت�صف بالذكاء
االجتماعي والتوا�ضع ،كما يتحتم عليه تق ُّبل �آراء الآخرين
وانتقاداتهم ،والأه��م من ذلك �أن ميتلك املوهبة بداي ًة ،و�أن
ي�صور؛ لأنه يحب الت�صوير ولأن لديه هدف ًا ور�سالة وا�ضحة من
وراء الت�صوير.
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م�سرح

الموسيقى “صورة سمعية داخل فضاء
العرض المسرحي”
د .حممدخري الرفاعي  /الأردن
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بالبحث عن م�صدر الكلمة يت�ضح �أنها يونانية الأ�صل ت�شتق من
كلمة ( مو�سا ) ،ومعناها (امللهمة) ،وي��روي لنا التاريخ �أن(
جوبيتري) كان ي�صحب معه يف جوالته ت�سع فتيات يلقبهن بـ
(مو�ساجيت) ،وكل فتاة منهن تزاول فنا من الفنون اجلميلة :
ف��ك��ان م��ن��ه��ا  :ال��غ��ن��اء ,ال��رق�����ص,ال��ر���س��م,ال��درام��ا,ال��ك��وم
ي��دي��ا,اخل��ط��اب��ة,ال��ت��اري��خ ,ال��ف��رو���س��ي��ة ،ع��ل��م ال��ف��ل��ك  ،ثم
�أ���ض��ي��ف ف��ي��م��ا ب��ع��د ح���رف ( ق���ي) �إل����ى ل��ف��ظ��ة ( م��و���س��ا ) .
وا����ص���ب���ح���ت ت���ل���ف���ظ ( م���و����س���ي���ق���ا) ،ل���ك���ن ال��ت�����س��م��ي��ة
ان����ف����ردت ف��ي��م��ا ب��ع��د مب��ع��ن��ى ل��غ��ة الأحل�������ان وال���ع���واط���ف ،
ثم تعددت تعريفات ( املو�سيقى ) على مر الأيام والع�صور.
املو�سيقى يف امل�سرح ت��ب��د�أ بالكالم  ،وت�ستمر يف احلركة،
والإي��ق��اع ويف ميلودي ال�صوت .مثلها يف ذل��ك مثل ن�ش�أتها ،
وتعامل االن�سان معها  ،وبالأخ�ص الفنان االول واالن�سان االول
الذي حاكى الطبيعة وتعلم منها  ،واراد التعامل معها مبختلف
الو�سائل ال�صوتية واحلركية والت�شكيلية  .فا�ستثمر جمالها
بالر�سم والنحت وال�شعر والغناء واملو�سيقى  ،وحاكى ت�ضاري�سها
من جبال ووديان وانهار وحيوانات وا�صوات الذي ذكرناه جميعا
 .ومنها وبها �شكلت املو�سيقى املحتوى احلقيقي للر�ؤية امل�سرحية
و”العر�ض امل�سرحي ال ميكن �أن يكون عر�ضا �إيقاعيا �إذا مل يكن
مو�سيقيا من خالل الكالم  ،احلركة  ،الإيقاع  ،ميلودي ال�صوت
 ،اللون  ،ال�صمت  ،ال�سكون  ،الظالم �إلى غري ذلك لأن العر�ض
دونها �سيكون �سيئا .
ويعني ذلك عند هان�سليك �أن املو�سيقا لغــة �سمعيــة ولي�ست
لغة كالمية ،و�أن جوهرها يقع �ضمن �أطر مو�سيقية بحتة ،هي
مبد�ؤها ومرجعها ،وبذلك فهي ال حتتاج �إل��ى مفاهيم ،وهي
تف�سر نف�سها بنف�سها .كون الأحا�سي�س هي التي تقول الكلمة
الأخرية يف عملية اال�ستقبال اجلمايل املو�سيقي ،مما يعني �أن
فن املو�سيقا هو جمرد عملية ت�صوير �أو نقل �أو �شرح لأحا�سي�س
بعينها ،وال يعني �أن املو�سيقا والإح�سا�س هما من الناحية العلمية
املو�سيقية كلمتان مرتادفتان« :فالغابة» ـ كما يقول هان�سليك.
«تعطي الظـالل» ،ولكن هل ميكـن ت�سميـة الظالل «غاب ًة»؟.

من الطبيعي �أن «اخليال» �إذا ما ق�سناه «باجلميل» لي�س جمرد
تب�ص ٌر وتفكري
نظرة و�إطاللة� ،إمنا اخليال ـ مب�شاركة العقل ـ ّ
يقرن التخ ّيل بالتقييم .وهنا ي�أتي احلكم الفني �سريع ًا ب�شكل
ي�صعب معـه وعي املراحـل املنفــردة التي يتكون عربهـا وي�سهل
معه االعتقاد ب�أن هذا احلكم قد �أتى مبا�شرة من دون املرور
حقيقة بالعمليات الدماغية املركبة التي ي�ستوجبها� .إذ ًا ،ف�إن
عملية الت�أمل هذه التي ـ يف لغة الب�صر ـ تنتقل فور ًا من الر�ؤية
املبا�شرة لتغمر احلوا�س وت�ستثريها ،وتطابق متام ًا ما يح�صل
عند امل�ستمع اجليد حني ا�ستقبالـه على مراحـل متواليـة �سريعة
الإيقاع للأ�شكال املو�سيقية.
�إن ما ي�ستحوذ على انتباه املتلقي ب�شكل �أ�سا�سي هو ما مييز
الت�شكيل الفني للم�ؤ َّلف املو�سيقي ،هو ال�شيء الذي ُيظهره من بني
جمموعة م�ؤ َّلفات متقاربة كعمل فني م�ستقل ،وهذا ما ي�ستحوذ
على انتباه املتلقي ب�شكل �أ�سا�سي ،بحيث ال ُيعطي �إال �أهمي ًة
طفيفة ملا هو مت�شابه وخمتلف من الأحا�سي�س .والتذوق املعزول
للحظة �شعورية واحدة جم ّردة ،عو�ض ًا عن ٍّ
كل ف ّني ملمو�س هو
�شيء ج ُّد مم ِّيز ملثل هذا امل�شهد املو�سيقي� .إن ال�سيطرة التي
متار�سها �إ�ضاء ٌة مركز ٌة وحدها على حلظ ٍة فنية بعينها تعني
أحوال غري نادرة املو�سيقا نف�سها .هنا يكون امل�ستمع م�أخوذ ًا
ب� ٍ
يلم بكل امل�شهد الظاهر :حيث يت�شرب
ب�شكل ال ي�ستطيع معه �أن ّ
املتلقي �شعور ًا عارم ًا غري م�شروط ،كما يف مثال :
الأمري العا�شق بطل م�سرحية �شك�سبري «الليلة الثانية ع�شرة»
ت�شخي�ص ًا �شاعري ًا ملثل هذا النوع من اال�ستماع املو�سيقي .يقول
الأم�ير  :الأ�صل بالإنكليزية  :لت�صدح املو�سيقا� ،إذا ما كانت
غذا ًء للحب:
لقد ا�ستولت على �أذين كاجلنوب العذب
الذي يتنف�س َن�سي َمه على ال�ضفة البنف�سجية
ت�ستن�شق عط َره وتنفثه
وفيما بعد ،ي�صرخ يف الف�صل الثاين قائ ًال� :أعطني �شيئ ًا من
املو�سيقا ...
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وي�سكن انفعايل � ( .إلى �آخر ن�ص امل�ؤلف )
لكي تهد�أ �أفكاري ْ
للمتلقي احلق طبعا يف �أن يتذوق املو�سيقا كما يريد .و يتع ّلق
املو�ضوع هنا باال�ستماع الواعي الذي مي ّكن من ا�ستك�شاف العمل
الفني ب�شكل �أف�ضلَ ،ث ّم اال�ستفادة منه ب�صور ٍة �أمثل.
وعليه  ،تعد املو�سيقا من �أه��م املكونات الأ�سا�سية يف تفعيل
العر�ض امل�سرحي ،وخلق توتره الدرامي وك�شف �صراعه وتو�ضيح
مت�سرحه الدرامي .وت�سهم املو�سيقا كثريا يف خلق توا�صل حميمي
فني وجمايل ونف�سي بني العار�ض والرا�صد امل�شاهد .وغالبا ما
ت�ستفتح امل�سرحية بربولو  Prologueيكون مبثابة “جنرييك”
جمايل متهيدي ي�ؤ�شر الى بداية العر�ض امل�سرحي� ،أوقد تتخلل
املو�سيقا م�شاهد امل�سرحية وف�صولها �أو تكون يف خامتة العر�ض
" Epilogueلتعلن تراجيديتها �أو كوميديتها �أو اخللط بينهما.
وحت�ضر املو�سيقا ب�شكل م�ؤثرات ا�صطناعية �أو �أ�صوات طبيعية
حماكية �أو مو�سيقا ملحنة على �ضوء قواعد مو�سيقية مدرو�سة،
�أو �أغان مهجنة بلغات خمتلفة وحركات ورق�صات معربات ،و
حت�ضر �أي�ضا يف العر�ض مبثابة �أ�صوات خلفية ب�شرية �أو �آلية.
ويالحظ كذلك �أن املو�سيقا قد تكون من �أداء املمثلني مبا�شرة،
�أو �صدى خلفيا  Play Backمن وراء �شا�شة الكوالي�س .

جربي ًا �أكرث مما ت�ستح�ضر حديث ًا لغوي ًا  ،و�إذا كان امل�ستقبل (
املتلقي – امل�ستمع ) يفهم هذه التوليفة  ،باعتبارها ر�سالة
عاطفية �أو انفعالية �أو وطنية الخ  ..فهذا يرجع �إل��ى تف�سري
�أو ت�أويل �شخ�صي  ،يدور يف �إطار نظام ثقايف ح�ضاري � ،أكرث
مما يدور يف �إطار “ معنى “ وا�ضح �صريح “ للر�سالة “  ،لأنه
�إذا كانت املو�سيقى تعد نظام “ ر�سائل “  ،فهي لي�ست نظام
“�إ�شارات �أو رموز “؛ لأن العنا�صر املكونة لها تخلو من الداللة ،
فالدال واملدلول ممتزجان يف عالمة واحدة متتزج بغريها من
العالمات يف لغة ال تقول �شيئا “.

�إذن هي تنقل ر�سالة من مر�سل �إلى م�ستقبل  ،بغ�ض النظر عن
�إمكانية نقل معنى حم��دد ،وهي بال �شك تلعب دور ًا مهم ًا يف
العر�ض امل�سرحي  ،فهي – املو�سيقى الدرامية – ت�ساعد على :
“ تف�سري الن�ص  ،وخلق اجلو العام  ،وخلق حالة وجدانية لدى
املتفرج  ،وللمو�سيقى وظائف فرعية � ،إلى جانب هذه الوظيفة
الأ�سا�سية منها � :أن املو�سيقى كالم يجب �أن يت�ضمن االن�سجام
الذي يتوافق مع الن�ص  ،ومن الطبيعي �أن تهد�أ  ،وتعلو  ،وتهم�س
 ،وت�صمت متام ًا  ،كاحلوار يف الن�ص الأدبي  ،وهي لي�ست خللق
ت�أثري معني �أو كالم �أخر�س � ،أو �شيء �صارخ ومفاجئ  ،كما
يت�صور بع�ضهم .
وت�ستخدم املو�سيقى قبل بداية الف�صل امل�سرحي  ،كي تخلق
اجلو العام للأحداث � ،أو يف بع�ض املواقف الدرامية الهامة � ،أو
املواقف التي يريد املخرج زيادة ت�أكيدها والرتكيز عليها � ،أو
�ضمن �أي ر�ؤية �إخراجية مدرو�سة .

املو�سيقى وامل�ؤثرات ال�صوتية ووظائفها التعبريية
املو�سيقى « توليفة من عنا�صر متباينة  ،وهي ت�ستح�ضر نظام ًا

واملو�سيقى ك�أي عن�صر من عنا�صر العر�ض الأخ��رى  ،من
�ش�أنها دفع عجلة الأحداث �إلى الأمام  ،بحيث ترتبط بها وتنبع
منها البيئة الزمانية واملكانية  ،والتي يحتويها الإيقاع العام
للعر�ض  ،وخ�صو�ص ًا الإيقاع املو�سيقي املرتبط بالإيقاع الداخلي
لل�شخ�صيات واحل��دث  « ،فاملو�سيقى ال تقبل على �أنها تقليد
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مقبول  ،ولكنها تربر بالأ�سلوب .
ويف امل�سرح احلديث �صورة معربة للتعارف بني اللغة الب�شرية
واملو�سيقى امل�سرحية  ،من �أجل �إنتاج اخلطاب امل�سرحي وال�صورة
التعبريية املنا�سبة كما يف م�سرحية ( كلمات ومو�سيقى )
ل�صمويل بيكيت :
« مو�سيقى  :فرقة مو�سيقية ت�ضبط النغمات بنعومة .
كلمات � :أرجوكم ! ( يعلو �صوت �ضبط الآالت ) �أرجوكم !
( يتال�شى �صوت �ضبط النغمات )
كم من الوقت �س�أظل هنا حبي�س هذا الظالم ؟
 ( ..وقفة  ..يتوقف الأداء ال�سريع احليوي  ،ب�صوت منخف�ض ) «
�إذن يف هذا املوقف تعبري عن �صوت ب�شري ي��روي ق�صته
واملو�سيقى حتاول �أن تتجاوب معه  .ولعل ( بيكيت )  ،من بني
جميع كتاب امل�سرح  ،كان �أك�ثر من �سخر �إمكانات الأ�صوات
خلدمة العمل امل�سرحي  ،بل �إنه يعرتف ب�أن جميع �إنتاجه ما
هو �إال �أ�صوات فيقول � « :إن عملي �أو �إنتاجي كيان من الأ�صوات
الرئي�سة  ،ال�صادرة بكل متام وكمال ممكن  ،وال �أحتمل م�سئولية

الأب��واب و�أ�صوات الريح والرعد  ..الخ  ،وامل�ؤثرات ال�صوتية
عن�صر مهم يف عملية الإيهام امل�سرحي  ،والإيحاء باجلو العام
وهي عبارة عن  « :جميع الأ�صوات الغريبة �أو الظواهر املرئية
اخلا�صة  ،التي حتدث على خ�شبة امل�سرح �أو خارجها يف �أثناء
التمثيل  ..وميكن احل�صول عليها م�سجلة على ا�سطوانات � ،أو
بالطرائق اليدوية  ،با�ستعمال �أجهزة تدار بالأيدي  ..ويجب
�أن يكون ال�صوت منبعث ًا من م�صدره ال�صحيح ،كما ال يجب �أن
يغطي على احلوار.
�أما الآن ،ويف امل�سرح احلديث  ،فتتنوع امل�ؤثرات ال�صوتية
بف�ضل الأجهزة احلديثة  ،التي تتيح �إمكانات وا�سعة يف ت�سجيلها
ومزجها و�إعادة ا�ستخدامها  ،حيث يعتمد توظيفها على  « :مبد�أ
الإ�شارة باجلزء �إلى الكل � ،أي االجتاه بحدث �أو موقف ما  ،عن
طريق توظيف �أبرز مالحمه ال�صوتية  ،ف�صوت العيار الناري
يف نهاية م�سرحية �آيفانوف لت�شيكوف مث ًال  ،يخربنا مبا ال يدع
جما ًال لل�شك � ،أن �آيفانوف قد انتحر  ،كما يخربنا �صوت طائرة
الهليكوبرت يف م�سرحية هارالد موللر ( �آثار طافية ) بغرق فتاة
�صغرية  ،ال تظهر على خ�شبة امل�سرح .
�إذن امل�ؤثر ال�صوتي ينبع �أ�سا�س ًا من البيئة امل�صورة واجلو
العام للم�شهد � ،إذ �إن �إيقاع اخلطوات وو�صد الأبواب وغريها
من امل�ؤثرات التي تتم على خ�شبة امل�سرح هي من �صلب امل�شهد
 ،وتتم ب�شكل تلقائي دون احلاجة �إلى التنبيه �إليها � ،إال �إذا كان
مق�صود ًا �أن يبالغ فيها  ،كما يف املواقف امل�ضحكة والتمثيل

ال�صامت .
�شيء �آخر .
�إذن املو�سيقى كو�سيلة تعبري  ،حتمل يف طياتها دالالتها
ومعانيها  ،وتتكلم بلغتها و�أ�سلوبها اخلا�ص بها .
�أما بالن�سبة للم�ؤثر ال�صوتي يف �أب�سط تعريفاته  ،فهو التطابق
ال�صوتي للأحداث اجلارية املرئية  ،ك�إيقاع اخلطوات وو�صد
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ولكن هناك م�ؤثرات �صوتية خارجية  ،متمثلة يف الظواهر
اجلوية من ب��رق ورع��د و�أم��ط��ار  ،والأ���ص��وات التي ت�صدر من
طبيعة املكان ( غابة � ،صحراء  ،ريف � ،شارع مزدحم …… ،
الخ )  ،هذه امل�ؤثرات تكون م�سجلة على �أ�شرطة �أو ا�سطوانات
 ،ومنها ما ميكن تنفيذه على خ�شبة امل�سرح خلف الكوالي�س ،
با�ستخدام �آالت لإحداث امل�ؤثرات مثل �آلة الرعد و�آلة الريح .

وهكذا جند �أن امل�ؤثر ال�صوتي لي�س جمرد تطابق ال�صوت
مع ال�صورة املرئية  ،بل قد تعدى ذلك �إلى امل�شاركة الفعالة يف
�إثراء احلدث  ،وتو�ضيح امل�ضمون  ،من خالل الر�ؤية امل�سرحية
للمخرج  .فاملخرج امل�سرحي �إلى جانب دوره الرئي�سي يف تف�سري
الن�ص امل�سرحي  ،هو �أو ًال و�أخ�ير ًا �صاحب ر�ؤية فنية بالن�سبة
للن�ص � ،أو لطريقة تعامله مع عنا�صر العر�ض امل�سرحي املختلفة
 ،و�إخ�ضاعها لتحقيق هذه الر�ؤية .

عن نف�سه  ،بينما هو �صامت  ،ويف هذا يقول هرني كالرو  ،يف
كتابه كيف تقر�أ �أفكار الآخرين من خالل حركاتهم � “ :إن �أقل
املجاالت �إ�شكالية يف االت�صال غري اللفظي  ،هو تعابري الوجه
 ،فهي �أكرث الإمياءات و�ضوح ًا  ،فنحن نركز عادة على الوجه،
�أك�ثر من �أي مكان �آخ��ر يف اجل�سم  ،والتعابري التي نراها يف
الوجه �أ�صبحت لها معان متعارف عليها يف كل مكان  ،فمعظمنا

التعبري يف فن البانتوميم وعالقته بامل�ؤثرات ال�صوتية
البانتوميم « يت�صل ات�����ص��ا ًال وثيق ًا – ا�شتقاقي ًا وتاريخي ًا
– بالإمياءة ( ، ) Mimeوقد �أ�صبح يعني فرع ًا من فروع
العرو�ض امل�سرحية املتنوعة  ،ويتميز مبناظرة اخلالبة  ،ويقوم
على ق�صة من ق�ص�ص الأطفال  ،والتي ال يلتزمها بدقة يف كثري
من الأحيان  ،ويقدم لنا �سل�سلة من احلوادث العاطفية البديعة
� ،أو احلوادث ال�سوقية الفجة  ،للرتفيه عن جمهور ال�شعب يف
املهرجانات ال�شعبية  ،التي ت�سري يف ال�شوارع .
وينطبق على هذا التعبري امل�سرحي � ،صفة التمثيل ال�صامت
�أو البانتوميم  ،عندما ي�ستعمل املمثل من بني و�سائل التعبري
املتعددة احلركة �أو الإمي��اءة بالوجه فقط  ، ،وهو فن يعتمد
على التناق�ض  ،اذ ان املمثل يتكلم باحلركة والإمي��اءة ويعرب

قد ر�أى يف وقت ما  ،نظرة قاتلة � ،أو نظرة تدعو �إلى االقرتاب ،
�أو نظرة تقول �أنا موجود .
ويبدو “ �أن معظم م�سرحيات “ املامي “ منذ الع�صور الأولى
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تعبريات الوجه والإيحاءات وحركات اليدين و�أو�ضاع اجل�سم ،
با�ستخدام كل هذه العنا�صر ا�ستخدام ًا تخيلي ًا لقول � ،أو تو�صيل
�شيء  ،فيما يتعلق بال�شخ�صية واحلدث .
ويف حني اننا نحر�ص يف امل�شاهد الكالمية على �أن تكون
امل�ؤثرات ال�صوتية جمرد خلفية للحدث  ،حتى ال تطغى على
احلوار  .ف�إننا ميكن �أن ن�ستخدمها يف م�شاهد التمثيل ال�صامت
 ،كعن�صر �أ�سا�سي مكمل .
وحتى الآن  ،قد �صاحبتها �أ�صوات من نوع �أو �آخ��ر � ،أو ذلك
احلديث ،الذي ي�سوقه الراوي �أو اجلوقة �أو م�ؤدي “ املامي “ �أو
الأ�صوات التي ت�صدر عن �صفق طرف من �أطراف اجل�سم ب�آخر
� ،أو النقر على �أر�ضية امل�سرح .
ذلك �أن “ اجل�سم ثالثي الأبعاد  ،قادر على التعبري بكل جزء
من �أجزائه  ،ومن كل اجتاه ،ويف كل اجتاه  ،فاجل�سم ي�ستطيع
�أن يعرب من اخللف  ،كما يعرب من الأم��ام  ،فاحلركة تنطلق
من املركز �إلى ال�سطح  ،ثم �إلى ما بعد ال�سطح  ،ثم تنت�شر يف
الف�ضاء .
وعليه يعد فن البانتوميم �أو التمثيل ال�صامت  ،من �أبلغ الفنون
التعبريية  ،اذ يقول جان ليكون “ :لي�س هناك �شكل واحد للمامي
 ،فاملامي هو كل �شيء  ،واملامي قبل كل �شيء هو امل�سرح “ (. )1
وهو يف �أب�سط تعريفاته « الفعل بال كالم « ونعني بالفعل  ،تتابع

فامل�ؤثرات ال�صوتية ميكن �أن ت�ؤدي ال�شيء الكثري  ،بالن�سبة
لإقامة فكرة كل من املكان واجلو ( �أمطار – ريح – رعد –
�ضجيج ال�شارع )  ،وبخا�صة �أن م�شاهد التمثيل ال�صامت
ال ت�ستخدم �أدوات م�ساعدة  ،و�إمن��ا تعتمد على مهارة املمثل
احلركية .
ومما ال �شك فيه �أن ا�ستخدام امل�ؤثرات ال�صوتية يف م�شاهد
البانتومامي  ،ي�ضفي مزيدا من احليوية وال�ثراء  ،ون�ستطيع
�أن ن�شعر بالفرق الوا�ضح � ،إذا نفذنا م�شهد ًا معين ًا مب�صاحبة
امل�ؤثرات ال�صوتية  ،ثم نعيده مرة �أخرى دون هذه امل�ؤثرات .
ولكن يجب التنبه �إلى عدم الإ�سراف يف ا�ستخدام امل�ؤثرات
ال�صوتية � ،إذ �إن الإ���س��راف ميكن �أن يطفئ بهجة العر�ض ،
بالإ�ضافة �إلى �أنه قد ُيحدث خلال يف توقيت احلركة مع امل�ؤثر .

ثبت امل�صادر واملراجع
( )1هرني كالرو  ،كيف تقر�أ �أفكار الآخرين من خالل حركاتهم  ،ترجمة �إينا�س زيادة  ،عمان ط “ ، ”1دار الإبداع 1992 ،
(� )2إدوارد هان�سليك  ،اجلميل يف فن النغم  ،ترجمة وتقدمي :د .غزوان الزركلي ،من�شورات وزارة الثقافة ـ الهيئة العامة ال�سورية للكتاب 2009
( )3زبيجنييــف تاران ـيـيـنـكو ،ف�ضاءات �شاينــا امل�سرحية ،تقدمي وترجمة :د .حممد هناء عبد الفتاح متولى مراجعة :دوروتا متولى.
(http://www.diwanalarab.com (3

( )5بريجيو ،علم الإ�شارة “ ال�سيميولوجيا “  ،دم�شق  ،دار طال�س للدرا�سات والن�شر. 1988 ،
( )6توما�س ليبهارت املامي والبانتوميم  ،ترجمة بيومي قنديل  ،القاهرة  ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب . 1995 ،
( )7جوليان هيلتون :نظرية العر�ض امل�سرحي  ،ترجمة د  .نهاد مليحة  ،القاهرة ،الهيئة امل�صرية العامة للكتاب . 1994 ،
( )8حمادة ابراهيم :التقنية يف امل�سرح  ،اللغات امل�سرحية غري الكالمية  ،القاهرة ،مكتبة الأجنلو امل�صرية  ( ،د  .ت ) .
( )9حممدخريالرفاعي :اجتاهات التعبري يف العر�ض امل�سرحي  ،اطروحة دكتوراه  ،جامعة اال�سكندرية 2000

30

م�سرح

لغة الجسد في المسرح الراقص

جمدولني �أبوالرب  /الأردن

31

متتد جذور الرق�ص �إلى زمن بعيد ،وترتبط بوجود الإن�سان
�أ�ص ًال عندما كان عاجز ًا عن التعبري بالكلمات ،فا�ستعمل لغة
اجل�سد يف التعبري عن خمتلف احل��االت ال�شعورية والفكرية
والنف�سية  ،وك��ان الرق�ص �أب��ك��ر متنف�س لالنفعال ،فرق�ص
الإن�سان البدائي تعبري ًا عن ال�سرور ،وتعبري ًا عن الطقو�س.
لقد كلم �آلهته بالرق�ص و�صلى بالرق�ص وقدم ال�شكر بالرق�ص
يف عامل م�سكون بالآلهة �أو الأرواح الكلية القدرة ،والقوى التي
ت�سيطر على الطبيعة ،بـ”�أ�سباب” �أو رمبا ب�أرواح موتى الأجداد،
�أو احليوانات اخلرافية� ،أو الأ�شجار� ،أو النجوم ،فر�أى �أن �سعادته
تقوم على وقوف الأرواح �إلى جانبه .عليه �أن يعمل ما ي�سرها
وي�شري �إليها مبا يريد ،وعليه �أال ين�سى �إظهار تقديره لها(.)1
الإن�سان البدائي ،الفقري بو�سائل التعبري ،والذي لي�س لديه اال
بدايات فجة بلغة الكالم ،عبرّ عن م�شاعره العميقة عرب حركة
ال حدود لها ،الطبيعة حوله تتحرك حركات �إيقاعية يف حركة
املاء املوجية ،وحركة الريح يف احلقول ،وال�شم�س والقمر ي�شرقان
ويغربان ،ودقات قلبه هي حركات �إيقاعية ،فكان من الطبيعي �أن
يخلق احلركة الإيقاعية لتعرب عن �أي �شعور( ،)2ومن الطبيعي
�أن يحاكي الإن�سان بع�ض الإيقاعات احلركية يف الطبيعة .وقد
وجد يف هذه املحاكاة جما ًال حركي ًا للتعبري اجلمايل عن م�شاعره،
وهكذا ن�ش�أ علم اجلمال احلركي ،ومع تعاقب احل�ضارات الب�شرية
 ،متالزم ًا �أو متوازي ًا مع علم اجلمال ال�صوتي(.)3
وي��رى “�شلدون ت�شيني” (� )1980 1886-أن الرق�ص
هو الأم الكربى للفنون ،لقد اتخذ الإن�سان ال�ضجيج الذي
ي�صنعه يف حركته الإيقاعية مقيا�س ًا جل�سده املرتنح و�أقدامه
التي ت�ضرب الأر�ض ،وبالتدريج �صار �أغنية للحرب �أو �صالة،
ثم تطور �إل��ى �أغنية قبلية تقليدية ،فقادت طبع ًا �إل��ى ال�شعر
الواعي .واملو�سيقى ترجع �أرومتها �إل��ى الأ���ص��وات التي تو�ضع
ل�ضبط �إيقاع الرق�ص البدائي من خبطة الأقدام �إلى ت�صفيق
الأيدي �إلى هز اخل�شاخي�ش وقرع الطبول والع�صي( .)4وقد
�صاحب هذا بع�ض الألفاظ املتكررة التي تطورت فيما بعد �إلى
�أغان ،ومبرور الزمن ،وتطور احلركات والأغاين ،ظهر الرق�ص،
والأغاين اجلماعية امل�صاحبة ،وتطور الإيقاع املو�سيقي(�.)5أي
�أن الإيقاع ذاته مل يكن الأ�صل ،بل احلركة هي الأ�صل ،والإيقاع
كان م�صاحب ًا لها .ولأن الإن�سان كائن مدفوع للتعبري الأدائي
وال�سردي ،فقد بد�أ بالرق�ص البدائي ثم الطقو�سي الديني الذي
ت�سربت �إليه الدراما تدريجي ًا.
الرق�ص التعبريي والرق�ص املعا�صر:
بد�أ الرق�ص التعبريي يف بداية القرن الع�شرين مع ظهور املدر�سة
التعبريية يف الفن والأدب يف �أملانيا� ،إذ ين�سب �إلى الفنان الأملاين

32

“كورت يو�س” ( )1979 1901-مفهوم امل�سرح الراق�ص،
حيث �أخ��رج لوحة راق�صة بعنوان “الطاولة اخل�ضراء” عام
 ،1932جتاوزفيها تقاليد الباليه التقليدية بظهور �أ�ساليب
تعبريية جديدة ،وما زال��ت “الطاولة اخل�ضراء” ،املناه�ضة
للحرب ،تقدّم يف الكثري من املنا�سبات الثقافية(.)6
ومل يعد الباليه الكال�سيكي فن ًا ي�ستجيب الحتياجات املجتمع،
بل �أ�صبح فن ًا باذخ ًا وتزييني ًا ،وبالتايل مل ي�ؤد دوره ،ورغم ت�أثره
وتفاعله مع الظروف االجتماعية واالقت�صادية التي واكبت
ت�أ�سي�سه� ،إال �أنه اعتمد على ق�ص�ص معروفة وقدمية ،وظلت
حركاته متيل �إلى الثبات وااللتزام بالأو�ضاع الأ�سا�سية للقدمني
والذراعني ،واملحافظة على توازن اجل�سد ،والتقيد بالعنا�صر
احلركية العديدة التي �سبق تقنيتها( .)7وحاول “كورت يو�س”
ال�سعي �إلى تقدمي عر�ض راق�ص يكون له ق�صة وحكاية معتمد ًا
على الأحا�سي�س والعواطف والفكر ،لإث���ارة تفكري اجلمهور
والت�أمل فيما يقدم له(.)8
�أم��ا الرق�ص احلديث ،فقد ظهر �أو ًال يف �أمريكا ،لكنه انت�شر
ب�سرعة �إلى البلدان الأوروبية ،وات�سم بفلرتة التقنيات الراق�صة،
�إذ مل تعد التقنية ت�شغل بال الراق�صني كثري ًا ،فا�ستخدم �أ�سلوب ًا
ح��ر ًا ،وحت��رر اجل�سد من القيود �أك�ثر مما كان  ،حتى �أ�صبح
ب�إمكان الراق�ص حتريك جزء من ج�سمه مبعزل عن اجل�سد
بعد �إخ�ضاعه لتدريبات �صارمة.
لكن ثمرة هذا التطور يف الرق�ص ،و�صو ُال �إلى وقتنا احلا�ضر،
تبلورت فيما ي�سمى “امل�سرح الراق�ص” بر�ؤية خا�صة ،وتوجهات
�أ�سلوبية وتقنية للغة اجل�سد ،وفيما يلي حماولة للتعريف بهذا
الفنّ  ،مع تناول منوذجني للرق�ص ميثل كل منهما اجتاه ًا خا�ص ًا.

لغة اجل�سد يف امل�سرح الراق�ص:
امل�سرح الراق�ص هو �أح��د الفنون امل�سرحية التي ظهرت منذ
�سنوات القرن الع�شرين الأولى ،وا�ستمر يف التطور حتى ع�صرنا
احلايل على يد جمموعة من الأ�سماء ت�شكل رواده وعالماته.
ويحاول امل�سرح الراق�ص اختزال تاريخ الإن�سانية يف تاريخ
اجل�سد ،الأمر الذي يبلور ر�ؤيته اجلوهرية لتوجهاته الأ�سلوبية
والتقنية نحو توظيف هذا اجل�سد ،ف�أ�صبحت ق�ضية امل�سرح
الراق�ص الأول��ى هي حترير اجل�سد من كل القيود الثقافية/
االجتماعية التي وجد الإن�سان املعا�صر نف�سه حما�صر ًا بها،
ثم جمرب ًا عليها ،الأمر الذي دفع الإن�سان الراق�ص �إلى اتخاذ
�أ�شكال و�أ�ساليب تقوده �إلى �أ�صوله الطقو�سية الأولى.
وعندما قام امل�سرح الراق�ص بالتعبري اجل�سدي عن ال�سلوكات
الفردية على امل�سرح ،كان يريد ت�أكيد التاريخ الكوين للج�سد
الإن�ساين وتو�ضيحه  ،ثم ب��د�أ حماوالته التقنية؛ لكي ي�سيطر
على تعبري ّيته ف��وق خ�شبة امل�سرح ،بحيث تت�ضمن كل خطوة
وكل حركة معناها انطالق ًا من تلك العالقة اجلدلية التي تقوم
بني الوجود اجل�سدي للإن�سان ،من ناحية ،والبنى االقت�صادية
واالجتماعية ،م��ن ناحية �أخ���رى؛ ومبعنى �آخ��ر ب�ين الغرائز
والعواطف الفردية للإن�سان ،التي تتعر�ض لأن��واع من القهر
اخلارجي ،الذي يتحول تدريجي ًا �إلى قهر ذاتي ،وبني الثقافة
ال�سلطوية .من هذه الوجهة كان تبلور امل�سرح الراق�ص كفنّ ،
يف �إط��ار العالقة التبادلية الت�أثري ،حيث ي�ؤثر ما هو خارجي
على احلالة النف�سية للإن�سان ،ومن انعكا�س ذلك على ج�سده.

ويبحث امل�سرح الراق�ص يف الأعماق البنيوية للتاريخ والثقافة
االجتماعية ،لي�صل �إلى تلك الكيفية التي حتولت �إلى طبيعة
ثانية لهذا اجل�سد ،ثم يقوم بتحليلها بغر�ض حتريرها ،لي�صل
باجل�سد �إلى طبيعته التعبريية الأولى ،والتي توارت خلف �أقنعة
الثقافة املعا�صرة(.)9
وفيما يلي نتناول اجت��اه�ين للرق�ص احل��دي��ث :الأول :تعبري
اجل�سد عما بداخل النف�س ،ومتثله “مارتا غراهام” ،والآخر:
التعبري اجل�سدي اخلارجي عن الواقع االجتماعي من خالل
�شكل جمايل ،ومتثله “بينا باو�ش”.
�أو ًال :تعبري اجل�سد عما بداخل النف�س (مارتا غراهام
�أمنوذج ًا):
كانت “مارتا جراهام” وغريها من رواد الرق�ص امل�سرحي
احلديث ،قد ث��اروا على القيود ال�شكلية ال�صارمة التي حتكم
تراث الرق�ص الكال�سيكي (الباليه) .ويف الوقت ذاته رف�ضوا
�أ�ساليب الرق�ص احل�� ّر لـ”�إيزادورا دانكن” وغريها ،والذي
يعتمد على مبد�أ الال�شكلية الغام�ضة ،ثم كانت ابتكارات “مارتا
جراهام” وزمالئها مبثابة حماوالت لإعادة اكت�شاف الوظيفة
التعبريية للرق�ص(.)10
ولدت “مارثا غراهام” يف “بت�سربغ” يف والية “بن�سلفانيا” يف
الواليات املتحدة عام  .1894ويف عام  1910متكنت من
ر�ؤية عر�ض لراق�صة الباليه “روث دني�س” .وهذا العر�ض غيرّ
م�سرية غراهام ،وبد�أت بعده توجه نف�سها نحو الرق�ص ،حيث
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التحقت مبعهد رق�ص لل�شباب ودر�ست فيه مدة ثالث �سنوات.
�أما فيما يتعلق بالعمل االحرتايف فلم تبد�أ به �إال يف عام 1916
وهي يف عمر كان يعد �سن التقاعد �آنذاك لأية راق�صة� ،إال �أن
�إ�صرار غراهام هو الذي دفعها �إلى االلتحاق مبعهد “دن�شون”
للرق�ص ال��ذي ك��ان ي��ق��وده الثنائي “روث دني�س” وزوجها
الراق�ص ال�شهري “تيد �شون”(.)11
ب����د�أت �شهرتها الفعلية ع��ن��دم��ا ق��دم��ت م��ع ���ش��ون ع��ر���ض�� ًا
بعنوان”كزو�شتل” يف العام  ،1920ويف هذا العر�ض قدمت
جراهام دور فتاة من الهنود احلمر تقاوم �إغراء ملك الأزتك،
ومنذ ذلك العمل ل�صق بها لقب املتوح�شة ،وجاء هذا اللقب
ب�سبب رق�صها الذي يرف�ض احلركات الدائرية الر�شيقة امللتوية
واالنعطافات اللينة املتعارف عليها يف رق�ص الباليه .وعن ذلك
تقول جراهام �إنها �أرادت دائم ًا �أن تكون وح�شية
اجلمال ،فهي تعتز ب�أنها لي�ست جميلة باملعنى
التقليدي للجمال �آن��ذاك ،حيث ال�شعر الأ�شقر
املجعد وما يتبع ،فهي تقول“ :اجلمال يتولد
من الرق�ص”(.)12
وعن الوظيفة التعبريية للرق�ص امل�سرحي،
ت��ق��ول جراهام�”:إن ال��رق�����ص طريقة
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خمتلفة يف التعبري ع��ن الأ���ش��ي��اء ،ورغ��م �أن��ه ال يعرب ب�صورة
حرفية �أو �أدبية �إال �أن كل ما ي�أتيه الراق�ص من �أفعال – حتى يف
�أعمق اللحظات تعبري ًا عن العواطف الذاتية -له معنى حمدد
ومقنن ،ولو كان مبقدورنا �أن نعرب عن هذا املعنى بالكلمات
لفعلنا ،لكنه يكمن خارج دائ��رة الكلمات ،وخ��ارج دائ��رة فنون
النحت ،والت�صوير ،فخارج هذه الدوائر ،داخل اجل�سد ،يوجد
ذلك امل�شهد الطبيعي الداخلي للنف�س الذي يتك�شف من خالل
احلركة”( .)13كانت جراهام دائمة البحث عن تقنيات
مالئمة للتعبري عن ر�ؤاه��ا الداخلية تلك ،والتي كانت تقنيات
االرتفاع ،والتوازن ،والديناميكية ،من �أهم املفردات التقنية
التي �أ�ضافتها جراهام �إلى امل�سرح الراق�ص(.)14
ثاني ًا :التعبري اجل�سدي اخلارجي عن الواقع االجتماعي
من خالل �شكل جمايل (بينا باو�ش �أمنوذج ًا)
ما كان للرق�ص التعبريي الذي �أ�س�س له الفنان “كورت يو�س”
�أن ينه�ض ويتطور ويكون له �صداه يف العامل لوال الراق�صة “بينا
باو�ش” ( )2009-1940التي تعلمت الرق�ص ،يف الرابعة
ع�شرة من عمرها ،على يد الفنان “كورت يو�س” يف مدر�سة
“فولكفانغ” مبدينة “�إ�سن” الأملانية ،ثم اكملت درا�ستها يف
نيويورك قبل �أن تعود لت�ستقر يف بلدها الأم(.)15

ال��ذي ح��اول��ت و�آخ����رون م��ن خالله
�إعادة قراءة واقع احلياة عند املتلقي
واال�سهام يف تغيري عادات امل�شاهدة
امل�سرحية من خالل نقل الرتكيز على
الراق�صة اجلميلة ،التي تتمتع بج�سد
جميل� ،إل��ى �إدراك جديد للج�سد،
وقبوله ب�شكله الطبيعي .لقد حثوا
املتلقي على ان يقبل بفردية ج�سد
الراق�ص الذي يحمل قيمته اجلمالية
اخل��ا���ص��ة ،بغ�ض النظر ع��ن عمره
و�شكله(.)18
اب��ت��داء م��ن ع���ام ��� 1968ش��رع��ت ب��او���ش يف ت�صميم �أول���ى
رق�صاتها ،ويف العام التايل تولت �إدارة “ا�ستديو الرق�ص”
يف مدينة “�إ�سن” .ويف ع��ام  ،1973انتقلت �إل���ى مدينة
“فوبرتال” ،حيث �أ�س�ست امل�سرح الراق�ص .يف البداية� ،ش�أنها
�ش�أن كل فنان يقدم جديد ًا �صادم ًا ،ا�ستقبل اجلمهور والنقاد
�أعمالها بالرف�ض �أو الفتور .لكن باو�ش ا�ستمرت وقامت برحالت
مع فرقتها يف كل �أنحاء العامل ،وميكن القول �إن النجاح الذي
ح�صدته خارج �أملانيا هو الذي ر�سخ �شهرتها يف الداخل .العامل
كله كان يحتفي بالرق�صات التي ت�صممها الفنانة الأملانية،
ف�أ�ضحى م�سرحها ال�صغري يف مدينة “فوبرتال” ،املدينة �شبه
املجهولة عاملي ًا ،قبلة لع�شاق الرق�ص التعبريي يف كل �أنحاء
العامل(.)16

وتو�سعت بينا ب��او���ش يف امل��ف��ه��وم اال�صطالحي لفن الرق�ص
امل�سرحي املعا�صر ،وجت��اوزت فكرة اعتباره جمرد �سل�سلة من
التكرارات احلركية املت�صلة ،لي�صبح منتمي ًا �إل��ى ما �أ�سمته
“م�سرح التجربة” الذي تقرتب فيه اقرتاب ًا متناهي ًا من كل ما
هو حقيقي ومادي وملمو�س ،فتنطلق باو�ش من اخلربات اليومية
املعتادة للج�سد ،ثم تقوم برتجمتها وتطويرها حتى تتحول �إلى
�سل�سلة من ال�صور واحلركات اجل�سدية ذات الأبعاد املو�ضوعية،
وي��ت��م ت��دري��ب امل�����ؤدي /ال��راق�����ص ،بحيث تتحول �إل���ى ن��وع من
اخلربات الذاتية لديه ،يبثها على هيئة دالالت ب�إمياءاته و�إ�شاراته
امل�شكلة للمو�ضوع( ..)17كذلك ،ا�ستخدمت �أ�سلوب الالم�ألوف،

عرب ال�سنني انهالت عليها اجلوائز
املحلية والدولية ،فكرمت عن م�سريتها الفنية يف عام 2007
يف طوكيو ،وح�صلت على جائزة “الأ�سد الذهبي” من بينايل
البندقية ،كما انتبه الفن ال�سابع �إلى �أعمال م�صممة الرق�صات
الأملانية ،ف�شاركت يف عدة �أفالم ،منها فيلم للمخرج الإيطايل
“فريدريكو فيليني” عام  ،1982ثم قدمت فيلم ًا من �إخراجها
عام  1990بعنوان “�شكوى الإمرباطورة” ،كما �ض ّمن املخرج
الإ�سباين “بيدرو �أملودوفار” م�شهد ًا من عملها ال�شهري “مقهى
مولر” يف فيلمه “حتدث معها” (.)19( )2002

يقول الدكتور ريا�ض ع�صمت يف كتابه “ر�ؤى يف امل�سرح العاملي
والعربي”�“ :أثار موري�س بيجار ،يف �أي��ام��ه� ،صدمة حداثة
وغرابة يف طراز الرق�ص الذي �أطلقه من بلجيكا� .أما جريزي
جروتوف�سكي ،فقد اوجد هزة زلزلت امل�سرح التقليدي مب�سرحه
املتق�شف اجل�سدي ،لكن مارثا غراهام الأمريكية ،ثم بينا باو�ش
الأملانية� ،أخرجتا الرق�ص احلديث من جلده”(.)20

35

الهوام�ش وامل�صادر:
� 1 .1شلدون ت�شيني ،امل�سرح :ثالثة �آالف �سنة من الدراما والتمثيل واحلرفة امل�سرحية -اجلزء الأول ،ترجمة حنا ع ّبود ،من�شورات وزارة الثقافة� ،سوريا –
دم�شق� ،1998 ،ص� ، 27ص.32
2 .2امل�صدر نف�سه� ،ص.27
3 .3للمزيد انظر :عبد الفتاح روا�س قلعه جي ،الرق�ص ،املو�سوعة العربية ،املجلد التا�سع� ،صفحة البحث .879
�4 .4شلدون ت�شيني ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.29
5 .5انظر �أي�ض ًا :فاطمة حممد ح�سان ،درا�سات يف فن التعبري احلركي ،دار املعارف ،م�صر� ،1962 ،ص.37-39
6 .6عبد النا�صر ح�سو ،الرق�ص التعبريي :حكاية يقدمها اجل�سد ،مقابلة مع الفنان معتز مالطيه يل� ،صحيفة الثورة ،امللحق الثقايف. 27/7/2010 ،
و�أي�ض ًا� :أبية حمزاوي ،الباليه ،املو�سوعة العربية ،املجلد الرابع ،رقم �صفحة البحث .657
7 .7راجية عا�شور ،تذوق فن الباليه ،دار ال�شروق ،القاهرة ،ط� ،2000 ،1ص.13
8 .8الرق�ص التعبريي :حكاية يقدمها اجل�سد ،م�صدر �سبق ذكره.
9 .9مدحت الكا�شف ،اللغة اجل�سدية للممثل� ،إ�صدار �أكادميية الفنون� ،سل�سلة درا�سات ومراجع ،رقم  – 44م�سرح ،مطابع الأهرام التجارية ،م�صر،2006 ،
�ص.133-134
1010امل�صدر ال�سابق� ،ص.137
1111جمد الق�ص�ص ،رواد امل�سرح والرق�ص احلديث يف القرن الع�شرين -النظرية والتطبيق ،من�شورات وزارة الثقافة� ،سل�سلة كتاب ال�شهر ،رقم  ،140الأردن،
� ،2009ص.126
1212امل�صدر ال�سابق� ،ص .126
1313مدحت الكا�شف ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .137
1414امل�صدر ال�سابق� ،ص.138
�1515سمري جري�س ،مراجعة عبده جميل املخاليف ،موقع  ،)DK) DW.Akademieتاريخ .12/7/2009
1616امل�صدر ال�سابق.
1717مدحت الكا�شف ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص.139
1818جمد الق�ص�ص ،م�صدر �سبق ذكره� ،ص .204
�1919سمري جري�س ،موقع  ، DW.Akademieم�صدر �سبق ذكره.
2020د .ريا�ض ع�صمت ،ر�ؤى يف امل�سرح العاملي والعربي ،دار الفكر ،دم�شق� ،2007 ،ص .60
* للمزيد حول هذين االجتاهني انظر كتاب مدحت الكا�شف.

36

م�سرح

روالن بارت

اغتيال المؤلف المسرحي،
موت المخرج و سيادة السينوغرافي ؟! .

�أ .عبد النا�صر خالف  /الأردن

37

تعالت �صيحات اغتيال امل�ؤلف امل�سرحي  ،وهي موجة
م�سرحية غريبة �سيطرت على امل�سرح الأوروب��ي ،و ب ّررت موت
امل�ؤلف امل�سرحي فى بدايات القرن املا�ضي ؛ ملا تر ّبع املخرج
على كر�سي امل�ؤلف امل�سرحي ،و�أدى �إلى ظهور موجة املخرج
ف�سر حيث جاءت طريقة الرو�سي �ستان�سالف�سكي
امل�سرحي املُ ّ
لت�ؤكد هذا امل�سار اجلديد للمخرج ،والتي انتقلت من رو�سيا �إلى
البالد الأوروبية ،فالعربية م�ؤخر ًا.
ومل ي�سلم املخرج هو �أي�ضا من الإلغاء عندما �أتيح للقارئ
�أوال �أن يقيم امل�سرح يف ذهنه وحني تكر�ست �سلطة اكرب
لل�سينوغرايف بعد هيمنته على العر�ض انطالقا من ت�صوره
للفرجة ب�إ�شكاليتها املر ّكبة؛ �شخو�صا و�سينوغرافيا باعتبار
�أن هذا الت�صور نوع من القراءة الإبداعية .فلم يعد الن�ص
تعبريا عما يختلج يف ذهن الكاتب �أو املخرج بل �أ�صبح عر�ضة
للت�أويالت  ...فت�ضاربت الآراء واحتدم ال�صراع بني م�ؤيد
ومعار�ض.
ومبا �أن العر�ض امل�سرحي يعتمد على جمموعة من املبدعني (
املخرج  ،ال�سينوغرايف ،املمثل ،امل�ؤلف )... ،ف�إن امل�ؤلف وجد
نف�سه يف قف�ص االتهام وتعر�ض للم�ساءلة من طرف الكثري
من النقاد والباحثني وعلى ر�أ�سهم حمرر كتاب « موت امل�ؤلف
امل�سرحي؟»
�أعاد هذا الكتاب االعتبار لطرف مل ي�ؤخذ باحل�سبان ردحا من
الزمن واعترب منتفعا بالأعمال فح�سب ،بينما كان امل�ؤلف هو
مالك عمله بال منازع؛ �إذ مل حتتف بالقارئ ال نظرية الأدب
وال النقد؛ هذا القارئ الذي كان مغ ّيبا على الرغم من كونه
طرفا ال ميكن اال�ستغناء عنه يف التعرف الى الأعمال الإبداعية
و �أ�ضحى املتلقي مو�ضوع اهتمام النقاد ،الذين منحوه مكانة
خا�صة يف عملية الإنتاج وهكذا مت �سحب االهتمام من امل�ؤلف
معلنني عن موته ناقلني االهتمام �إلى القارئ الذي تنتج من �أجله
الن�صو�ص2.
هي �صيحة تدعو �إل��ى م��وت امل�ؤلف التي جنمت عن ظهور ما
ي�سمى بال�سينوغرايف املخرج و ال�سينوغرايف الكاتب وهذا ما �آل
بالن�ص �إلى �أن ي�صبح جمرد فكرة يقوم بتطويرها ،3وتعهدها
يف ف�ضاء �إمرباطورية العالمات امل�شهدية وبعيدا عن اخلطوط
والكتابة وذل��ك يف رح��اب التدريبات امل�سرحية للفرقة التي
ت�ساهم يف �إعادة كتابة الن�ص.
وعليه �أدرك م�ؤلفو الن�صو�ص امل�سرحية �أمام هذه املوجة �أن
الت�أليف امل�سرحي بات يقت�ضي التفكري يف التحركات ال�شكالنية
والإر�شادات الإخراجية و�إلزامية كونها جزءا ال يتج ّز�أ من حلمة
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برنارد �شو

الن�ص ون�سيجه ،مع العلم �أن باب اجتهاد املخرج يبقى مفتوحا،
ومن حقه �أ ّال يتق ّيد بتوجيهات امل�ؤلف املتعلقة بالف�ضاء احلركي،
مما يجعل امل�ؤلف عاجزا عن جم��اراة التوجه اال�ستعرا�ضي
ال�شكالين للمخرج ،مما يدفعه �إل��ى التفكري يف �إبقاء الن�ص
حكرا على القراءة دون عر�ضه على اخل�شبة .وكان لهذه امل�س�ألة
�آثارها الوخيمة على وترية �إنتاج الن�صو�ص امل�سرحية بخا�صة
وامل�ؤلفني امل�سرحيني ب�صفة عامة4.
�إذا وقف الباحث عند مقولة «موت امل�ؤلف»يف التفكري العربي
�سيجد انها وليدة الت�أثري الغربي يف الثقافة النقدية العربية .
احتفت الكثري م��ن الدرا�سات بفكرة م��وت امل�ؤلف ور�أت �أن
الأعمال التي يجهل مبدعوها مثل – كتاب �ألف ليلة وليلة -
ر�سخ ح�ضور
تكت�سب اخللود والعظمة ،لأن غيابهم هو ال��ذي ّ
�أعمالهم ،وتبقى القراءة على �إث��ر هذا الغياب مفتوحة على
ت���أوي�لات �شتى دون خ�ضوعها ل�سلطة التوجيه امل�سبق وذلك
ج ّراء البحث عن هوية امل�ؤلف ،ومن هنا �شقت الثقافة الن�صية
طريقها �إلى النقد العربي املعا�صر مت�أثرة ب�أعمال روالن بارت
 Roland Barthونقاد ما بعد البنيوية الذين ن�شروا مفهوم
الكتابة ال��ذي يق�صي كل العالمات اخلارجية مكتفيا بذات
الن�ص وبالقارئ بدال من الكاتب5.

خمتزال � ...أي �أن الن�ص امل�ؤدّى ال ميكن �أن يكون انعكا�سا للن�ص
املكتوب...
وم��ن جهة �أخ��رى يجمع “ مارتن �إ�سلن” يف كتابه “ جمال
الدراما” بانهيار �سيطرة امل�ؤلف املطلقة ...كما يرف�ض “ م�سرح
الق�سوة �أي�ضا �سيادة “ امل�ؤلف  /الإله” ،حيث يرى “ �أرتو” �أن
تلك ال�سيادة هي مبثابة تنازل عن احلرية الإبداعية للم�ؤدين ...

�أنتونان �آرتو

�أن مي��وت امل���ؤل��ف امل�سرحي ،فهذا الإق����رار لي�س م��ن ال�سهل
االعرتاف �أو الت�سليم به ،لأنه جزء من جماليات تلقي العر�ض
امل�سرحي .
وهنا يحاول بع�ضهم �أن يعطي لل�سينوغرايف �أو املخرج �سلطة
�أكرب على �أ�سا�س �أنه هو الذي يقوم بكتابة الن�ص كتابة ثانية،
دون التقيد ب��ر�ؤى ،و�أف��ك��ار امل���ؤل��ف� ،أي توليد ن�ص ثانوي من
الن�ص الأ�سا�سي ليخلق تفاعال معقدا بني املنطوقات اللفظية
والعالمات غري اللفظية ..
وناهيك عن م�صطلح التنا�ص،الإعداد ،االقتبا�س  ،الكتابة
اجلماعية ...الذي ع ّمق من م�س�ألة قتل امل�ؤ ّلف و�أفوله ا�ستنادا
�إل��ى الن�ص باعتباره جمموعة من الن�صو�ص املتداخلة فيما
بينها� ،إذ ال وجود لبداية �أولى يف الكتابة الإبداعية امل�سرحية،
وال وجود لكتابة تنطلق من العدم حيث ت�سبق الن�صو�ص الن�ص
وتتداخل فيه ،الأم��ر الذي ي�ضعف ويزيح �سلطة امل�ؤلف ويلغي
ملكيته للن�ص �أو تب ّنيه له.
يعلن “بارت” ع��ن “ م��وت الكاتب “ وهنا ي��ح��اول “بيج”
�إ�سقاط هذه ال�صرخة على الدراما بالتحديد امل�ؤلف امل�سرحي،
الذي ال يتقيد املخرج امل�سرحي �أو ال�سينوغرايف بن�صه وال ي�سعى
للك�شف عن مقا�صده بل يكر�س قراءة �أخرى يتخ ّل�ص فيها من
�سلطة امل�ؤلف ويج�سد الن�ص يف �صور داللية بعيدا عن ال�سلطة
الأدبية ...
بالرغم من �أن “ �إيجلتون” يرى �أن عملية الإخراج امل�سرحي ال
ت�ستطيع �إعادة الن�ص الدرامي لأنها تقدم ن�صا حتويليا و�أحيانا

فالن�ص امل�سرحي هو عر�ضة لكل �أن���واع ال��ق��راءات املحتملة
والت�أويالت ،وهنا يطرح “ �إ�سلن” �إ�شكالية �أخرى وهي  :كيف
ميكن للم�ؤلف امل�سرحي �أن يو�صل �إلينا “ �أفعال الكالم” ،
فعبارة � :آ�سف ياعزيزي !! ت�شكل يف جوهرها فعل االعتذار وهنا
ميكن تعزيز فعل الكالم با�ستخدام نربة ال�صوت وباملقابل يرى
“جاك دريدا” �أن هناك طرائق جتعل من امل�ؤلف /الغائب ،
م�ؤلفا  /حا�ضرا بالقوة من خالل فر�ض هيمنته على �صانعي
العر�ض ،حيث يقدم امل�ؤلف و�صفا حمددا لكيفية �أداء م�شاهد
معينة من خالل الن�ص الثانوي �أو الإر�شادات امل�سرحية  ..حيث
يقوم بتوظيف دقيق لكيفية �أداء احل��وار والت�أثريات وه��ذا ما
جنده عادة يف م�سرحيات “ برنارد �شو”  ”...ال ميكن ف�صل
الإر���ش��ادات الن�صية وامل�سرحية عن بع�ضها” على حد قول “
�أ�سلن “..
وبالتايل يعي�ش املتلقي ( اجلمهور) احتفالية الدراما من خالل
كل �صناع العر�ض.
وال ميكن ب�سهولة �إع�لان ه��ذا امل���وت ،حتى ول��و ك��ان املخرج
امل�سرحي �أو ال�سينوغرايف هو �صانع هذا احلدث االحتفايل.
و�إن كان الأم��ر قد ح�سم عند “روالن بارت” ب�إعالن موت
امل���ؤل��ف ومنحه للقارئ م�ساحة �أك�بر لإن��ت��اج ال��دالل��ة وم��ن ّثم
الن�ص ،ف�إن دور القارئ يف �إنتاج الن�ص �صاحبه بروز دور الناقد
املتخ�ص�ص  ،لكن يبقى ذل��ك م�شروطا ب��دور فعلي وحقيقي
للقارئ ومدى معرفته اجلمالية باملادة املقروءة.
وال ميكن يف ه��ذه ال��وق��ف��ة ع��ن م��وت امل���ؤل��ف ال��ت��ي �أث��اره��ا
“ �إدريان بيج “ يف جمال امل�سرح جتاهل كتاب �آخر ي�صب
يف املجرى نف�سه وهو “جماليات امل�سرح” مل�ؤلفه “زيخ” �إلى
جانب كتاب “ ج��ان موكاروف�سكي “حماولة لتحليل بنائي
لظاهرة املمثل مع �أن جماليات “زيخ” كان لها عظيم الأثر على
ال�سيميائيني الذين جا�ؤو بعده .
خال�صة القول �إن م�س�ألة «موت امل�ؤلف امل�سرحي « وتقوي�ض
خطابه ال تزال مطروحة بحدّة وعليه ال ميكن اجلزم ب�أن مكانة
امل�ؤلف �آيلة لل�سقوط مع طغيان فن االخراج و ال�سينوغرافيا على
الف�ضاء امل�شهدي.
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روالت بارت

�إحاالت :

نطالع �إعالناتها تقول ..عر�ض كذا ،ت�أليف و�سينوغرافيا
فالن الفالين� ،أو عر�ض كذا� ،سينوغرافيا و�إخراج ع ّالن

•موت امل�ؤلف امل�سرحي � ،أدري��ان بيج ،ال�صادر عن مركز
اللغات والرتجمة ب�أكادميية الفنون يف �إط��ار مهرجان
القاهرة الدويل للم�سرح التجريبي ،حيث قدّمه الأ�ستاذ
الدكتور فوزي فهمي ،واملراجعة للدكتورة  :نهاد �صليحة

ال�سينوغرافيا؟ وهل يعرف امل�ؤلف �أو املخرج فعال تلك

•يف ع�صرنا احل���ايل ،وف��ى ك��ل م�سارحنا العربية ،التي

العالقة العلمية الوثيقة بني امل�سرح وال�سينوغرافيا؟

العالين .نعم ،هكذا تتم الدعاية للعرو�ض امل�سرحية ،لكن
ما ي�ستوقفني حقيقة ..هل در���س امل�ؤلف �أو املخرج فن

الهوام�ش :
 .1باحث يف الفنون امل�سرحية واملن�سق العام للملتقى العلمي للمهرجان الوطني والدويل للم�سرح  ،اجلزائر.
 .2ينظر ،عواد علي ،امل�سرح وا�سرتاتيجية التلقي قراءة يف نظريات التلقي امل�سرحي ،دائرة الثقافة والإعالم حكممة ال�شارقة ،ط،1
� ،2008ص .10 ،9
 .3ينظر �إدري�س قرقوة  ،الظاهرة امل�سرحية يف اجلزائر ،درا�سة يف ال�سياق والآفاق ،دار الغرب للن�شر والتوزيع ،وهران اجلزائر ،2005
�ص .179
 .4ينظر �إدري�س قرقوة ،املرجع نف�سه� ،ص180
 .5ينظر �شبكة النب�أ املعلوماتية ،م� ،س ،ذ
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م�سرح

«قالدة الدم»
الحرب على الروح!
وشم
ُ
ِ
حنان بريوتي  /الأردن
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م�سرحية “قالدة الدم”للم�سرحي والروائي”هزاع الرباري”
ت�سلط ال�ضو َء على مناطق من�سية من الوجع الإن�ساين ،وتلم�س
ج��راح�� ًا م�سكوت ًا عنها مرتوكة لنزفها ال�صامت ،تر�ص ُد ما
ين�سى ان يذكره �أو يتذكره �أحد ،خملفات احلرب وجراح الروح
الع�صية على ال�شفاء.

هزاع الرباري

احل��رب تلك الكائن ال��ذي يقتات على ال��ف��رح ،وينرث رماد
أدب يحاول ترميم اخل��راب الروحي،
اخل��راب والدمار،ثمة � ٌ
والتاريخ حمايد ي�سجل ب�آلية ب��اردة ويح ّول القتلى �إلى �أرقام
،لكن قلم هزاع الرباري الرا�صد ت�س ّلل للجراح اخلفية النازفة
ب�صمت؛ لأنها اجلانب الآخ��ر للمعاناة الإن�سانية ،وك�أنه �أراد
�أن يقول يف ن�صه امل�سرحي :انّ احلرب ال تقتل املحاربني فقط
،فاملر�أة تكابد �شكال �آخر للقتل يف غياب الرجل وخيانته لها
با�سم احلرب ،فر�صد الوجع الأنثوي العاجز �أمام وح�ش احلرب
املر�أة الالمرئية التي ت�سرق الرجال وتر�سم ب�أ�صابعها الدامية
�صورة �أخ��رى للموت ،امل��وت على قيد احلياة ،وتلك ثيمة يف
ن�صو�ص الرباري كما يف رواية”تراب الغريب”.
مرار ُة االنتظار وذبول اجل�سد والروح ،ومعاناة اللحظات التي
تف�صل بني العودة وال�لاع��ودة ،امل��وت واحل��ي��اة ،الرت ّقب وحلظة
اخلوف املتنامي من خرب يحمل مالمح مه�شمة لغائب� ،إنها املعاي�شة
للهلع الإن�ساين من املوت الذي يرق�ص على �إيقاع احلرب اللعينة،
العودة �إذن ،لكن �أيُّ �شكل للعودة؟ هذا ما تطرحه امل�سرحية،هل
كل عودة تعني حياة؟ وهل النجاة من احلرب حياة؟ �أم �أنها �شكل
متوا�صل للموت �أ�ش ُّد ق�سوة رمبا من املوت احلقيقي؟
تذ ُّوق مرارة العجز �أمام املوت ور�صده و�إعادة ترتيب قطع
الأحداث مثل لوحه ف�سيف�سائية لوجع ناب�ض ال ي�سكن ،انه العي�ش
على ذم��ة امل��وت ،تلك احلالة الإن�سانية الأرق��ة وامل���ؤ ِّرق��ة التي
تر�صدها امل�سرحية التي يعي�شها بطالها “من�صور”و”وفاء”
لكن الفرق انَّ حال من�صور نتاج احلرب ،اما وفاء فهي نتاج
احلرب واحلوادث املرورية معا ،وفاء التي ذبلت زهور �أنوثتها
وج َّ��ف عود �صباها ،وذب��ل عمرها بانتظار �شاب و�سيم �أحبته
�سرقت
لكنه ظل ع�شقا بانتظار الآتي الذي مل ي� ِأت؛ لأنّ احلرب
ْ
امل�ستقبل وجمدته �سرقت “من�صور” ال��ذي تناوبت احلروب
والثورات وال�سجون على اغتيال �شبابه ،وك�سر روحه واخرتاقها
بجراح ال ت�شفى ،عاد وقد �شاخ منه اجل�سد والروح قبل الأوان .
ير�صد الكاتب ال��وج��ع الإن�����س��اين للحرب ،لكنه يطوي
ال�صفحات املكرورة وال يعيد ر�صد املوت احلقيقي؛ لأنه ير�صد
حالة ال�لام��وت ،اخل���روج م��ن احل��رب جثة حية كما ه��و حال
“من�صور” حني ُي�سرق ال�شباب ،وتغر�س الذكرياتُ الأليم ُة
خمالبها يف ال�صدر.
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“قالدة الدم” الر�صا�صات التي جمعها “من�صور”؛ لي�صنع
أن�شبت �أظافرها يف
منها ق�لادة يعلقها على ���ص��دره ،والتي � ْ
واحتلت روحه ول َّوثت �صفاء نف�سه.
ذاكرته،
ْ
“كلما �سقط احد �أ�صدقائي بقربي و�ضعتُ ر�صا�صة جديدة
حتى ك ّلت احلرب قتلنا ،و�ضجت الأر�ض بقتالنا” رمبا كان املوت
�أق ّل ق�سوة عليه من بقائه حيا يقارع ذكريات �أ�صحابه ورفاقه
الذين قتلوا ،ويحملهم على �صدره ب�شكل قالدة كبرية وغريبة
م�صنوعة من ر�صا�ص البنادق الفارغ ،رمبا هو نوع من الرف�ض
واالحتجاج الإن�ساين على الق�سوة الالمتناهية للحرب ،تذكره
��ذت عمره و�سرقت
مبا ال ي�ستطيع ان ين�سى ،احل��رب التي �أخ ْ
�سنينه ،و�أحرقت �شبابه وتركت حبيبته الوحيدة “وفاء”ت�شيخ
مبكرا يف الوحدة واحلرمان وا�ستحالة التح ُّقق ،ثمة �أ�شياء حني
تذبل ال يعود لها الربيع.
ق�لادة ال��دم التي ت�سكن �صدر “من�صور” ّ
وتع�ش�ش يف
ذاكرته هي �صور الرفاق وق�ص�ص موتهم الذي ال ميوت داخله،
وا�صطبغت الروح بلون
لأنه عا�شه وعاي�شه ،وظل يعي�ش داخله
ْ
دمائهم وكلماتهم ونظرات وداعهم ،ورائحة موتهم و�شهقاتهم
وكلماتهم الأخ�يرة ،الر�صا�صة التي اغتالت عمرهم و�سرقت
وذبحت حياتهم الآتية تلك الر�صا�صة هي القالدة التي
�سنينهم،
ْ
تر�صد وت�ضيء وجتمع خيوط احلكاية التي حتملها امل�سرحية،
وتنرثها يف ذهن املتلقي ب�شكل حوار �أب��دع الكاتب يف �إي�صال
فكرته للمتلقي ،و�أبدع ب�إي�صال القارئ الى �شم�س الوجع التي

ت�ضيء نهاية امل�سرحية تلك النهاية اجلارحة واملجروحة موت
“من�صور”بني يديه “وفاء”
امل��وت��ى ال��ذي��ن ي��زرع��ون �ضحكاتهم و�أح�لام��ه��م يف �صدر
“من�صور” �إن��ه��م ال��ق�لادة احلقيقية املق�صودة يف الن�ص
امل�سرحي ،انه ال يحملها خارج �صدره ،النها مزروعة بداخله”،
قالدة الدم” هدية احلرب التي ال ميكن ردها �أو اخلال�ص منها،
و�شم احلرب على الروح  ،القالدة التي تخ ِّرج بها احلرب
�إنها ُ
�أبناءها الذين مل يرحمهم املوت احلقيقي الذي مل ي� ِأت لهم،
لكن ثمة موت زائف تل َّب�س �أرواحهم وخنقها وهي حية ،املوت
الزائف مثل كل احل��روب ،امل��وت الروحي والنف�س املخدو�شة
النازفة واجل�سد املعطوب ،الإن�سان يواجه املوت مرة ثم يرتاح،
لكن بطل امل�سرحية “من�صور” ا�ضطر ملواجهة املوت ع�شرات
امل��رات املوت احلقيقي ارتياح � ..سكون  ..غياب  ..ن�سيان ..
انتهاء  ..لكن املوت الذي يعي�شه من�صور دميومة للوجع ،وتوا�صل
للمعاناة  ...وجع ال ميوت ال ي�ستكني وال يهد�أ ،رفاقه القتلى
غ��ادروه ج�سديا ومل يغادرهم ،ظلوا يعي�شون داخله بحياتهم
وذكرياتهم و�أحالمهم ،و�أ�صواتهم ورائحة دمهم ،وجراحهم
ونظرات الوداع الأخرية ،وكلماتهم املبتورة بلحظة املوت الغادر
 ...فاحلرب ال تهدي �إال املوت ب�أ�شكاله املتعددة .
“قالدة الدم” متيمة املوت ب�أ�شكاله املتعددة،احلرب �أرقام
هذا ما ي�سجله التاريخ لكن ما ي�سجله “هزاع الرباري” يف ن�صه
امل�سرحي املبدع هو ما ّ
تتمخ�ض عنه احلرب من �شبه املوت ملن
لفظتهم ج�سد ًا معطوب ًا وروح ًا مثقوبة .
املفارقة ان” من�صور” عاد لكنه عاد مهزوماُّ � ،أي معنى للن�صر
يحمل هذا الرجل الذي ظل خمل�صا ملبادئه م�ضحيا من اجل
�صدقه وم�صداقيته؟ ميعن من�صور يف الق�سوة على نف�سه
حني يحرم نف�سه من زي��ارة حبيبته “احلب يف زم��ن احلرب
خيانة”�ص  93انه االلتزام العميق ال�صادق.
على كتفه يعلق حقيبة �سفر ،يحتفظ فيها ب�أوراقه وكتابته ،كان
يكتب عن احل��ب ،كلماته مثل حمائم بي�ضاء ت���أوي لع�ش حبيب
م�شتهى ،لكن ق�سوة احلروب وظلمة ال�سجون وظلمها �أن�سته احلب
�أو كادت ،باتت كلماته �سجينة ال ت�شرب �إال من دمعه على رفاقه
الذين ر�آهم ميوتون �أمام عينيه اللتني ال ترتويان �إال من م�شهد
دمهم “لن اكتب غريها�...أ�صابعي التي اعتادت ال�سالح ما عادت
تقوى على �ضم القلم” ! هل حمل ال�سالح نزف حقيقي �ضد نزف
الكتابة لق�سوته البالغة؟ احلرب التي ال قلب لها� ،إنها �ضد احلب،
احلب واحلرب ال يجتمعان ،لكن يظل احلب مثل عا�شق حقيقي ال
يغادر �ساحة احلرب ،ويظل يت�سلل لها ،ينبج�س مثل نبع مفاجئ
من قلب ال�صخر ،انه يف الأمل الذي ن�ست�شعره لفقد الأحبة هذا

الفنان زهري ح�سن

الأمل/احلب يلتقطه “هزاع الرباري” ،وي�صفه ويجعله �أكرب من
ق�سوة احلرب ،احلب يف “قالدة الدم” يهزم احلرب !
ظل”من�صور” يف حياته على �سفر م�ضن بني ح��رب وث��ورة،
و�سجن وح���رب ج��دي��دة لكنه ظ��ل ثابتا على خ��ط واح���د هو
الإخال�ص حتى الرمق الأخري ملبادئه التي ك َّر�س نف�سه لأجلها،
بداخله �سكن حب مل ي�ستطع ان يعي�شه وحرم منه وفاء التي ذبل
عمرها على حافة االنتظار .
“هذا هو الفرق بني احلي وامليت ...احلي تبقى ت�أكله ال�سنوات
وحتفر يف وجهه وتك�سر قواه فال يعرفه احد...اما امليت فهو
�شخ�ص حمظوظ يحتفظ ب�شكله �شابا �إلى ما ال نهاية”..من�صور
يلخ�ص م�أ�ساته لأن احل��رب لفظته حيا ،لكنه مك�سور القوى
مثقوب ال��روح م�شتت بني احلرب والثورة وال�سجن ...حلقات
متتالية متداخلة عا�شها ودفع ثمنها.
ركز الرباري كذلك على معاناة امل��ر�أة ،وما تهديه احلرب
للن�ساء اللواتي يدفن �أنوثتهن ،املر�أة التي تعي�ش على االنتظار
الأ�سود الذي يع�ش�ش يف الروح ،ويحيل حلظاتها �إلى �شبكة تنتظر
ان ت�صطاد خربا الرجوع �أو ال�لارج��وع ،خرب امل��وت ي�ستدعي
الفجيعة لكن حتى الفجيعة م�ؤقتة،الن�سيان يظللها بلون احلياة
الآتية امل�ستمرة التي ال تتوقف عند احد ،لكن ثمة خيبة متوا�صلة
حتيا يف العروق ،اخليبة التي ر�صدها الكاتب يف ع��روق وفاء

43

“ماذا تبقى منك...ماذا تبقى مني؟”�ص� 70أحيانا العودة
ت�صبح مرة وموجعة ،تثري املواجع بدل ان ت�ضيء الروح بالفرح؛
لأنها تك�سر �شرعية االنتظار ،وتفقده مربر ت�سفحه على بالط
العبث ،االنتظار ال��ذي ميثل تقدمي �سنني غالية من ال�شباب
قرابني للحبيب الغائب و�شموع العمر الذائبة لظالم مل ينته
بعودة ،ي�صبح �صدى رنني اخل�سارة الفادحة لعمر مل يزهر وحب
مل يتحقق وانتظار ل�شيء لن يكون.
ح�ضور للج�سد لكنه منهوب بال�ضعف والعجز واملر�ض ،والروح
منخورة باخل�سران ،و”وفاء” مثل �شجرة مل تثمر غري احل�سرة
على عمر ف��ارغ ال يرجع“ ...جل�ستُ هنا يف هذا املكان الذي
ي�شبه اجليفة ،جل�ستُ ام�ضغ الثواين وال�ساعات وال�سنوات يف
انتظار الكاتب الثائر حتى يعود�”..ص72
املحزن ان حاول من�صور العودة ،لكنهم ام�سكوا به على احلدود،
والقوا به يف �سجن �صحراوي.
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وعت “وفاء” �أنه ال ميكن ا�ستعادة الزمن �أو الرجوع للوراء،
ْ
ال ميكن �إع��ادة ت�شكيل احللم الذي ن�صنعه بخيالنا ،ونن�سجه
بزماننا ونت ِّوجه لعمرنا ليتحول �إلى هدف ،اية ق�سوة يحملها
القدر حني يك�شف لنا خواءه وتبخره وانك�ساره �أمامنا ؟ حني
ي�شيخ احللم معنا كما حدث مع “وفاء” التي �شاخ حلمها معها
مبكر ًا ،وم��ات �أم��ام عينيها مبوت” من�صور” ،لكنها ال متلك
بديال؛ ف�صانته يف نف�سها بهيا ن�ضرا مت�ألقا ،لكنه من�صور “الذي
ي�شبهه كثريا”كما تقول وف��اء رج��ع رجوعا ذاب�لا كاحلا رجع
ب�أجنحة مك�سرة ...رجوعه مهزوما يقتل لديها الألق ،ويق�ضي
على ما تبقى يف روحها من بقايا اخ�ضرار ويقتل داخلها القدرة
على معاي�شة احللم حتى لو كان بعيد ًا ذاب ًال برجوعه قتل احللم
فيها ،ه��رب من ذاكرتها حيث حتتفظ ب�صورته �شابا و�سيما
يحبها ويكتب عن احلب ،ويريد ان يتزوجها ،جعلها تعي�ش مرارة
انك�سار احللم �أمامها ،ت�شظي حياتها بال هدف برجوعه جعلها
تعي�ش موته كما عا�شت موت والديها ،تعي�ش عريها من العائلة
أن�ست بحلم رجوعه لها
فقدت والديها
حني ْ
فا�ستظلت بذكراه ،و� ِ
ْ
ثم فقدت احللم َّ
وتبخر حلمها بالعائلة ..عودته ك�سرتها ...عاد
من�صور عودة كاحلة بال لون �إال لون فجيعة جديدة ومتجددة.

بالن�سبة ل��وف��اء ال��غ��ي��اب �شكل ل��ل��م��وت ،حياتها حمطة عبور
للآخرين ،وهي ال متار�س من احلياة اال االنتظار وفاء”كلما غادر
�ساكن مل ي� ِأت من ي�سكن مكانه �أخ�شى ان ين�سحبوا واحدا تلو الآخر
..فتنخرين الوحدة وت�أكلني عتمة املكان�”..ص87

الغبار ال��ذي تطارده وف��اء يرمز �إل��ى امل��وت ،حت��اول حماولة
يائ�سة ان ت��ط��ارده وت��ط��رده؛ لأنّ امل��وت احلقيقي ط��ارده��ا يف
حياتها وطردها من حياة مكتملة طبيعية وفاء فقدت والديها
بحادث �سيارة ،وعا�شت م��رارة الفقد بحبيبها مبثلث الق�سوة
احلرب والثورة وال�سجن� ،سرق عائلتها...تطارد الغبار يف زوايا
املكان ك�أنها تطارده يف زوايا حياتها “الرتاب ي�شيخ” ،حتاول
ان تزيل امل��وت ال��ذي يرتب�ص بحياتها يطارد فرحها ...م��ات

ومن �شخ�صيات امل�سرحية “عامر” وهو �إن�سان بال ق�ضية
حقيقية ت�شغله �إال العي�ش؛ لهذا مير مثله يف احلياة مرورا �سل�سا
�سهال ،ويخرج كما دخل ال يرتك �أثرا �سعيدا فارغا  ...يظن انه
املنت�صر وان من�صور و�أمثاله مهزومون ،لكنه املهزوم مهزوم
من الداخل؛ لأنه �أم�ضى حياته ك�أنه يف حمطة انتظار لقطار
املوت يدخل احلياة ،ويخرج منها بال هدف بال معنى بال ر�سالة
ه�ؤالء �أ�صحاب الالر�سالة والالهدف يعي�شون ب�أنانية ويحلمون

الفنانة هالة عودة

�أهلها وظلت تنتظر حبيبا ال تعرف ان كان حيا �أو ميتا ،وظل
حلمها حيا لكنها حتى حلمها طارده املوت  ...مات حلمها كما
مات من�صور �أمامها  ...مات حلمها داخلها وحكم على ذاكرتها
باخلواء �إال من �ضجيج املوتى؛ الن من�صور جاءها ذابل اجل�سد
ومنخور الروح ليموت عندها.
مل ت�ستطع قبول من�صور على �صورته احلالية ،لكنها تقبل به
كتج�سيد للما�ضي والذكريات التي ت�شكل معنى وجودها واعتذارا
عما �آلت �إليه حياتها ،واعتذارا لأنوثتها الذابلة ،وعمرها الذي
م�ضى فارغا “�أرف�ضك�...أنا ارف�ض �شكل عودتك�”....ص97

الفنان �أحمد العمري

ب�أنانية يف�صلون �أحالمهم على مقا�ساتهم ...تقتلهم الذاتية:
حلمهم ينح�صر باملال والهدوء والعي�ش .عامر ووف��اء مدانان
بالق�سوة واجلحود “نحن نذهب وللحق اقول  :اننا غري �آ�سفني
على الفراق “طعنة مزدوجة لوفاء :الفراق واالبتعاد ووعد
التقدير للحياة امل�شرتكة و�إعالنهما ال��زواج .وفاء”امل نكن
العائلة”،رغبت يف عائلة
عائلة واحدة؟”هذا ما تبحث عنه وفاء
ِ
وبيت؟؟”وحده من�صور يفهمها لكن ما اجلدوى؟
احل��وار يف امل�سرحية ي�شبه الر�سم ،ما يجعل ال�صورة تت�ضح
وتتعمق �أبعاد احلكاية من خالله.
 ...من�صور”املوت �شيء عظيم نحن نتقن كل الو�سائل التي
ت�ؤدي الى املوت لكنا ال منوت”!
�إن��ه يلخ�ص حياته ووجهة نظره الني ر�سمت خمطط حياته
خمريا �أو جمربا ،اذ �سار خلف كل الو�سائل التي ت�ؤدي �إلى املوت
الثورة وال�سجن واحلرب لكنه مل ميت.
تقول وفاء�”:إننا نحيا ميتني ومنوت �أحياء”.
عا�شت �شبه حياة هي اقرب �إلى املوت :االنتظار � ..ضياع العمر
ْ
..ذبول الأنوثة  ..فقد الأهل ..البحث عن ظل عائلة.
بطال امل�سرحية من�صور ووفاء يروي كل منهما مالمح عذابه،
وتفا�صيل موته يف احلياة ،حلم من�صور وطن كبري ،ووفاء عائلة،
كالهما خذله حلمه الذي خ�سر حياته يف �سبيله.
يف امل�شهد الأول من الف�صل الثاين �صاغ الكاتب احلوار بطريقة
ذكية؛ �إذ لي�س ثمة حوار باملعنى املنطقي ،هو يروي عذابه يف
احلروب وال�سجون ،وهي تروي معاناتها مع الفقد واالنتظار،
كالهما و�صل لقمة عذابه...وفاء تلح على احلب ،ومن�صور ال
يتحدث �إال عن احلرب وال�سجن والعتمة وال�صرخات املكبوتة،
�برر للآخر �سبب
انك�سر بينهما ج�سر ح��وار الع�شاق ،رمب��ا ي ّ
احلرمان ،وعدم حت ّقق احلب رمبا هو عتاب ُم ّر مت�أخر كثريا
حماولة القب�ض على حلظات ذاهبة ال يرجع توهجها تذ ّكر
برواية”احلب يف زمن الكولريا”.

مل�صق الن�سخة امل�صرية

امل�سرحية تطرح عبثية احلرب وال جدواها “ظنناها حربا
نعرفها ...لكنها مل تكن حربا كانت مثل انتظار نبتة �صحراوية
عط�شى لعطف �سماء ما عادت جتود بال�سحاب املمطر ،لكنها
جادت بالطائرات وال�صواريخ والقنابل ،وباملوت املنهمر كمطر
غزير كنا منوت يف مواقعنا ..دون قتال”�ص 94
وفاء”املجد لهم واملوت لكم”�ص 94
�أ�صحاب املبادئ هم وقود احلرب �...شعلة لنار جمد الآخرين
املنتفعني منها ،الأبطال احلقيقيون يعانقون املوت اما الأ�سماء
التي يخلدها التاريخ الأعمى فهم �أن�صاف الأبطال من يقطفون
املجد من �أ�شجار احلروب الكثرية .
“ما ج��دوى الكتابة؟” ���س���ؤال خطري تطرحه امل�سرحية،
الكتابة عن احلب تنت�شر وت�صل ،اما الكتابة عن احلرب والقتل
والثورة فتظل م�سجونة يف حقيبة ،وم�صريها ال�ضياع رمبا لأن
ما تطرحه امل�سرحية ان احلروب مزيفة ،لكن القتل فيها حقيقي
مي��وت فيها �أجمل ال��رج��ال ،ولأجلها ترتَّمل ال�صبايا ،وتقتل
الن�ساء باالنتظار.
م�سرحية “قالدة الدم” جت�سيد لوح�شية احل��رب وحماولة
اختزال حلجم املعاناة والويالت التي جت ُّرها معها ،املوت يف
احل��رب م�أ�ساة حم��ددة تنتهي مهما طالت لكن الالموت هو
امل�أ�ساة التي ال متوت ،مبعاي�شة موت الآخرين ،وما نحمله يف
ذاكرتنا وقلوبنا من ارث احلرب ،خرب�شاتها على جدار الروح .
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�سينما

من فيلم تايتانيك

االزياء في السينما
اضفاء الجمالية على الشخوص
والشاعرية على االحداث
ناجح ح�سن  /الأردن
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ت�ؤدي �أزياء املمثلني ومالب�سهم يف االفالم ال�سينمائية
جملة من الوظائف التي تعزز من قيمة الدور و�صدقية
�أحداثه ،وغالبا ما يت�صدى ملهمة اختيار الزي حمرتفون
يف حقل ت�صميم املالب�س ،يعملون حتت ادارة خمرج
الفيلم الذي يتحمل مهمة جناح الفيلم �أو ف�شله.
وما زال��ت ذاك��رة ع�شاق ال�سينما حتت�شد بالعديد من
املناظر امللحمية واالدوار الالفتة لنجوم وهم يج�سدون
وقائع تاريخية ومعا�صرة يف اف�لام تعرب عن حتوالت
�سيا�سية واجتماعية وثقافية يف اكرث من بيئة ان�سانية،
اذ تربز تلك الأدوار ن�ساء ورجال واطفال يف بيئة مرتفة
بهيئة �سالطني وملوك وام���راء وق��ادة وجيو�ش وجتار
وا�سياد وعبيد وعابري �سبيل يف جمرى احداث تع�صف
بعائالت نبيلة و�ضعت ب�صمتها يف تاريخ االن�سانية،
وبع�ضها م�ستمد من املوروث االدبي كما يف م�سرحيات
وليم �شك�سبري ورواي��ات ت�شارلز ديكنز و�أ�شعار ادغار
االن بو ومالحم احلروب االهلية والعاملية التي ع�صفت
بالواليات املتحدة االمريكية ورو�سيا وال�صني وا�سبانيا
وغريها من دول اوروبا.
الت�صاميم والتكوينات
وميكن لل�سينما ان ت�سرد يف افالمها املتنوعة حكايات
وق�ص�ص مثلما عاينته يف كال�سيكياتها القدمية
وا�شتغاالتها احلديثة حول اح��داث تعاي�ش فيها افراد
وعائالت نبيلة توارثتها اجيال جديدة ،ظهروا يف الأفالم
بتلك االزياء ذات الت�صاميم والتكوينات الفطنة لأكرث
من حقبة بع�ضها باذخ اللم�سات وبع�ضها الآخر ب�سيط
ومتوا�ضع بحكم ال��دور وموقعه يف املرتبة االجتماعية
بلجة احداث ووقائع الفيلم ال�سينمائي .
لهذا اخذت وظيفة ت�صميم الأزياء ابعادا رئي�سة يف بنية
العمل ال�سينمائي ،وذلك عندما طالبت جمموعة من
جنوم ال�سينما يف حقبة اخلم�سينيات من القرن الفائت
بو�ضع �شروط �صارمة على عقودهم مع �شركات االنتاج
الكربى تن�ص على ان ي�صمم �أزياءهم يف االفالم من

مارلون براندو يف فيلم العراب

ا�شهر العاملني يف حقل االزياء بالعامل مثلما �أكدته وثائق
جنمات هوليوود حال الأملانية الأ�صل مارلني ديرتي�ش
والأمريكية غري�س كيلي والإيطالية جينا لولوبريجيدا
وال�سويدية غريتا غاربو و�سواهن كثري ..وذلك لرغبتهن
يف �إطاللة بهية ومميزة على ال�شا�شة البي�ضاء.
مل تعد مالب�س املمثلني يف ال�سينما اجتهادا �أو ملجرد لفت
نظر املتلقي بل غدت و�سيلة القناع امل�شاهدين باحلدث
ال�سينمائي ،و خلق تفاعل ايجابي بناء بني ح�ضور املمثل
داخل املنظر و�أي مفردة من عنا�صر الدراما بالفيلم،
لأن الف�ستان �أو املعطف �أو القمي�ص �أوالبنطال ي�ؤطر
ج�سد املمثل داخل منظومة من تفا�صيل حركته يف توازن
دقيق مع اختيارات اللون وقطع الديكور واالك�س�سوارات
بامل�شهد ت�ضفي عليه معاين ومواقف م�ؤثرة تر�سخ يف
ذهنية رواد ال�سينما.
وبفعل قيام ا�ستوديوهات هوليوود الأمريكية برت�سيخ
الظاهرة النجومية ب��دءا م��ن حقبة الع�شرينيات يف
القرن املا�ضي ،والتي بلغت افاقا رحبة يف الثالثينيات
واالربعينيات وو�صوال اخلم�سينيات من القرن ذات��ه،
ب��رز �سحر جنمات ال�سينما بذلك الربيق يف املظهر
الالمع الباهر الذي ي�ستحوذ على �أنظار رواد ال�صاالت
ال�سينمائية و�ألبابهم  ،وال��ذي اجنرفت فيه ال�سينما
لت�صبح ف ّنا يعمل على حتويل املمثلة من ام��ر�أة عادية
�إلى منوذج النجمة املتلألئة والتي ت�سعى لتقليدها كل
ن�ساء العامل او على الأق��ل يف مدى الرقعة اجلغرافية
التي ت�صلها �أفالم هوليوود ،ومن الطبيعي �أن يتكئ مثل
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هذا التحول على نوعية ت�صاميم الثياب التي ترتديها
النجمة يف ادواره��ا املتعددة والرومان�سية منها ب�شكل
خا�ص.

من فيلم املومياء

�شواهد على زمن م�ضى
ومع تنامي ظاهرة النجم يف ال�سينما برز الكثري من
النجمات باملظهر الأنيق مبالب�س من ت�صميم �أ�شهر
م�صممي املالب�س العامليني وتالميذهم من امل�صممني
اجل���دد� ،أم��ث��ال كري�ستيان دي���ور و�إي���ف ���س��ان ل���وران،
ومل�ساتهم يف زي���ادة جرعة االث���ارة والت�شويق لنجوم
وجنمات �شا�شات ال�سينما مثلما كان مع جنمات من
اجليل التايل :بريجيت باردو ،مرييل �سرتيب� ،إيزابيل
�أدجاين� ،شارون �ستون ،ماريون كوتيار ،وكثريات بينهن
ممن الت�صقت فيهن تلك االزي��اء يف احلياة العامة �أو
عرب ادوارهن على ال�شا�شة البي�ضاء ،والتي تقف �شواهد
على زمن م�ضى �أو يكاد ينق�ضي.
يهتم م�صممو االزياء يف اختياراتهم النواع من القما�ش
او قطع املالب�س بجوانب عديدة وخمتلفة تفر�ضها عليهم
ادوار املمثلني بالفيلم ،واول هذه الأحكام والقواعد:
التن�سيق واب��داع اال�شكال التي تتوافق مع املنظر �سواء
اكان قبيحا �أو غري مهندم مثل �شخ�صية فقرية �أو ثرية
بحيث تتنا�سب مع �سيناريو الفيلم املكتوب ،فكل �شخ�صية
لها �أ�سلوب وطريقة يف اختيار الوان املالب�س و�شكلها،
فمثال ال�شخ�ص الكئيب املحبط ال يرتدي االلوان املبهجة
وهكذا ،وهو ما تفر�ضه ر�ؤية م�صمم املالب�س واملخرج،

من احد االفالم اال�سيويه
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وفق ابعاد ال�صورة ال�سينمائية وجمالياتها ،وهنا ت�أتي
ال�صلة الوثيقة بني م�صمم الأزي��اء وباقي املهام التي
ي�ضطلع بها مبدعو الفيلم.
ومن بني االمثلة على ا�شهر العاملني يف هذا احلقل الفريد
م�صممة الأزياء الأمريكية �آن روث املولودة يف بن�سلفانيا
العام  1931والتي ابهرت ع�شاق ال�سينما بت�صميمات
الأزي���اء يف �أف�ل�ام ناجحة مثل« :راع���ي بقر منت�صف
الليل” و”اجلبل البارد» ،و”املري�ض الإنكليزي” الذي
ظفرت عنه جائزة �أو�سكار لأف�ضل ت�صميم �أزياء كما
ر�شح العديد من االعمال التي انيطت بها كم�صممة
مالب�س و�أزياء الى جوائز رفيعة مثل افالم�« :أماكن يف
القلب» »،موهبة ال�سيد ريبلي”“ ،ال�ساعات” ،وفيلم “
فتاة عاملة” ،واحتفت هوليوود بها يف منحها جائزة
�إجناز العمر يف جمال ت�صميم الأزياء.
وم��ن ال�ضرورة ان ت�ستجيب ق��درات م�صممي الأزي��اء
لأمن��اط االدوار التي ت�صور احداثها املنابع الثقافية
للمجتمعات املتنوعة ،والتي تتحدد بداية لأي �شعب
من ال�شعوب تبعا للأجواء املناخية ال�سائدة ،ولكنها ال
تقوم على جمرد التذوق واخلامات التي ت�صنع منها
فقط ،لكن �أمناطها وهيئاتها و�ألوانها هي ا�ستجابة
لأعراف النا�س ومعتقداتهم وطقو�سهم وعاداتهم التي
ن�ش�أوا عليها ،ثم تتدخل عدة عوامل دينية واجتماعية
واقت�صادية ممهورة بتالوين براعة الت�صاميم بحيث
يعطى الزي �شخ�صيته املتميزة املحلية وهويته الثقافية
ليكون لها مغزى ومعان رمزية ابتدعتها العقلية ال�شعبية

لتعرب من خاللها عن �أحالمها ،و�آمالها  ،ومعتقداتها ،
و�إح�سا�سها باجلمال والطبيعة من حولها ،فكانت الأزياء
ال�شعبية.
ويتبدى ذلك يف من��اذج عديدة من اجن��ازات ال�سينما
العاملية والعربية ،التي ادت فيها االزياء حيزا وا�سعا يف
االح��داث ،حني قدم م�صمم االزياء واملناظر امل�صري
الر احل �صالح مرعي اعتناءه الدقيق الالفت مبالب�س
�شخ�صيات الفيلم الروائي الطويل املعنون بـ ــ”املومياء”
للمخرج ال��راح��ل ���ش��ادي عبد ال�سالم ،ووا���ص��ل و�ضع
مل�ساته على جملة من االفالم امل�صرية التي ت�صور البيئة
ال�شعبية يف اكرث من حقبة زمنية كما يف فيلم”اجلوع”
لعلي ب��درخ��ان امل����أخ���وذ ع��ن اح���دى ق�ص�ص جنيب
حمفوظ.
القبعة الكال�سيكية والو�شاح احلريري
ومن بني مناذج ال�سينما العاملية برزت النجمة مي�شال
فايفز حتت ادارة املخرج بريان دي باملا بفيلم (وجه
ذو الندبة) وهي ت�ؤدي دور �صديقة لتاجر خمدرات -
ي�ؤدي الدور �آل با�شينو -ويعد احد الأفالم التي ا�سهمت
يف تعزيز جنوميتها بفعل ما كانت ترتديه من مالب�س
دفعت املتلقي ال��ى االنغما�س يف ال��دور والتفاعل معه
خ�صو�صا وه��ي ت��رت��دي الف�ستان الأبي�ض م��ع القبعة
الكال�سيكية ونظارات من حقبة الثمانينيات ،وهو ما
اعاد ع�شاق ال�سينما الى تذكر احد ابرز افالم حقبة
ال�ستينيات املعنون «بوين وكاليد» التي ادت فيه النجمة
ف��اي دان���اواي دور ن��ادل��ة �سئمت م��ن عملها املتوا�ضع
وقررت �أن ت�شكل مع �صديقها  -وارين بيتي  -ع�صابة
ل�سرقة البنوك ،حني ارت��دت دان���اواي مالب�س مزنرة
بو�شاح حريري وقبعة وهي تدور يف حلقة من املطاردات
مع رجال ال�شرطة.
وبعيدا عن هوليوود  ،ح�ضر الفيلم اليوناين «يوم طفت
اال�سماك ميتة» للمخرج مايكل كوكياني�س � -صاحب
الفيلم الذائع ال�صيت املعنون «زورب��ا اليوناين»  -وهو

املمثلة فاي دنواي

يحفل مبو�ضات الأزي��اء املبتكرة حتى بدا ك�أنه عر�ض
�أزياء مل�صمم عبقري ،واحلقيقة �أن امل�صمم هو نف�سه
خمرج الفيلم.
فمنذ البداية يحكي لنا خربا خميفا حلادثة حقيقية يف
احدى اجلزر اليونانية ت�سقط فيها قنبلة هيدروجينية
باخلط�أ ،عندها تر�سل احلكومة االمريكية فريقا من
الع�سكريني للجزيرة بحثا عن القنبلة ،ويتنكر الفريق
يف ثياب وفد �سياحي يبحث عن مكان منا�سب لفندق،
وهكذا ن��رى �أغ��رب ت�شكيلة من الثياب التي �صممها
كاكويان�س بنف�سه وهي الثياب التي جعلت الفيلم در�سا
ب�صريا عذبا وبليغا.
ك��ل م��ا �سبق ي�شري ال��ى ان االزي���اء يف ع��امل ال�سينما
�أعطت مذاقا للفيلم وقيمته وقدرته على ال�صمود امام
جريان الزمن واالفالم املتباينة ،دون ان تفقد �سماتها
كفن ب�صري بالأ�سا�س ،اذ يجري فيها اختزال الدراما
ل�صورتها الدنيا باعتبارها اجنازا ب�صريا عرب تقنيات
متجددة ت�أخذ فيها االزي��اء عن�صرا الفتا يف �صناعة
الفيلم دون احت�ساب لإمكانات �ضخمة ،وتوظيف مفرط
ملوجات املو�ضة بقدر ما تك�شف فيه براعة امل�صمم
وفطنة املخرج يف ا�ضفاء مفردات الت�أثري الدرامي على
ال�شخ�صيات والزمان واملكان ،الذي ت�ؤدي فيه الكامريا
وط��اق��ات املمثل م��ع كثري م��ن ال��دق��ة واالع��ت��ن��اء ر�سم
م�شاهد ال�شخ�صيات ،لتكون النتيجة م�شهدية ب�صرية
متحركة تبهر املتلقي بحيث تر�سخ يف ذاكرته وتثري فيه
حلظات من احلنني الى زمن جميل م�ضى.
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�سينما

املخرج خالد يو�سف اثناء الت�صوير

«الريس عمر حرب» أنموذج في بنيته ...
وجمالية تركيبته اللغوية ...ورمزيته المتعددة
ذكريات حرب  /الأردن
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“”Frankly my dear I don’t give a damn
مل تكن جمرد كلمات قالها ريت بتلر – املمثل كالرك جيبل –
لزوجته �سكارليت �أوهارا – املمثلة فيفان يل يف امل�شهد الأخري
لأجمل ق�ص�ص هوليوود “ذهب مع الريح” ،بل �أ�صبحت �أكرث
العبارات ال�سينمائية �شهرة يف تاريخ ال�سينما.
ومل يكن عبثا �أن يختار معهد ال�سينما الأمريكي فيلم “الدار
البي�ضاء” �ست مرات يف قائمته ك�أح�سن الأفالم التي ت�ض ّمنت
�أجمل ال��ع��ب��ارات ،و� ّ
أرق اجلمل يف تاريخ ال�سينما الأمريكية
– ح�صل الفيلم على ثالث من جوائز الأو�سكار لأف�ضل فيلم
وخم��رج و�سيناريو  -ومنها “اعزفها م��رة �أخ��رى يا �سام”،
و»دائم ًا تبقى لنا باري�س” ،و»نحب النظر �إليك »..يف م�شاهد
عدة ،لتغدو هو ّية لغوية ذات دالالت خا�صة بها بعيدة عن �سياق
ا�ستعمالها يف الفيلم.
ل��ذا ،مل يكن خافيا على ُ�صناع ه��ول��ي��وود يف تر�سيخ العمل
ال�سينمائي بهويته الزمانية واملكانية ،منوطا بحوار عميق الأثر
والت�أثري ،وين�سجون من احلوار روحا تالزم �أبطال العمل كخيار
ثالث للبطولة .فمن منا ين�سى مقولة مارلون براندو بفيلم
«العراب»�« :س�أقدم له عر�ضا ال ميكنه رف�ضه» ،لتلتحق كلماته
بقائمة �أ�شهر العبارات ال�سينمائية  ...و�آل بات�شينو يف رائعته
«عطر ام��ر�أة»َ ،ملا هم�س« :الن�ساء ،ال ت�ستطيع العي�ش معهن،
وال ت�ستطيع العي�ش دونهن» .ويف فيلمه «ال�شيطان» �أمام �شارليز
ثريون عندما قدم فل�سفته بذكاء ح��اد»:ال تخف من ال�شيطان
�أبدا ،فلو كان موجودا ،ف�إن هذا يعني �أن اهلل موجود».
ويف �إحدى القائمات التي ن�شرت م�ؤخرا للعبارات الأكرث �شهرة
�ضمت «احل��ب يعني �أن��ك غري م�ضطر �أب��د ًا لتقول �آ�سف» ،يف
فيلم «ق�صة حب» ل�ستيف ماكوين و�آيل ماكجرو .و»نعم املا�ضي
ي�ؤملنا ،لكن لدينا خياران معه� ،إم��ا الهرب �أو التعلم منه» يف
فيلم الر�سوم املتحركة «ملك الغابة» .وفيلم «�سندريال «�« :إياك
�أن جتعل اخل��وف من اخل�سارة يدفعك لعدم اللعب» .وجمال
العبارات يف «خارج �أفريقيا» عندما و�ضح روبرت ردفورد نظرته
للحب �إلى مرييل �سرتيب فقال« :هل يعني ذلك �أن تعي�شي يف
فلك من حتبني ..ال تفعلي ..هل اذا مات �ستموتني؟» واحلوار
املفعم بالع�شق واللوعة بني كلينت �إي�ستوود و�سرتيب يف حتفتهما
«ج�سور مقاطعة مادي�سون» وحم��اوالت��ه يف �إقناع �سرتيب يف
الهروب معه ،فيقول معنفا حمبا مت�أمال« :اليقني – احلب – ال
ي�أتي �إال مرة واحدة ..وقد ال ي�أتي ..وهناك من ال ي�أتيه قط»..
ويف م�شهد �آخر تودعه �سرتيب باكية�« :إن حياتنا تنتهي عندما
تبد�أ حياة �أبنائنا».

مل�صق الفيلم

احل��وار متمم للعمل ال�سينمائي ،ون�ستطيع التعرف الى ثقافة
الفيلم بر�ؤيته اجلدلية التي نتلم�سها يف احلوار املالزم للفكرة
املبنية ببعديها النف�سي والف�سيولوجي ،ف�إما ان نتفق مع الفكرة
�أو نختلف ،لكن يف كل الأحوال تبقى حية بال�سيناريو الذي رمى
بظالله على امل�شاهدين.
يف ال�سينما امل�صرية ،يبقى احلوار مهم�شا �سطحيا رغم عمق
الفكرة ،العتقاد ُ�صناع ال�سينما �أن العمل يعي�ش ب�أبطاله ،وهو
اعتقاد خط�أ ،فقد نن�سى من قال اجلملة على �سبيل املثال ،لكن
ال ن�ستطيع ن�سيان اجلملة ذاتها .ويغفل كتّاب ال�سيناريو الأبعاد
الزمانية واملكانية للحوار ،فيقدمون معاجلات �سطحية فورية
م�ؤقتة ،لينتهي �أثرها مع �آخر م�شهد للفيلم.
لكن يف املقابل ،جنح بع�ض كتاب ال�سيناريو يف اخلروج من هذا
امل�أزق بطريقتني� ،أوالها� :إذا كان عملهم من�صبا على الروايات
العربية مثل جنيب حمفوظ و�إح�سان عبدالقدو�س وطه ح�سني،
لأن ما يقومون به هو �إعادة لكتابة الرواية �سينمائيا ،وثانيها:
�إذا كانت الكتابة وفق �أحداث �أو ق�صة حقيقية وقعت يف مكان
وزمن ما ،مثل «ليلة القب�ض على فاطمة» الذي برع فيه املخرج
هرني بركات يف كتابة ال�سيناريو ،و�أتقن عبد الرحمن فهمي يف
�صياغة احلوار متكئا على لغة �شعرية وجمل مو�سيقية متناغمة
متجاوزة البعد الزمني لأحداث الق�صة ووقائعها ،التي وقعت يف
بور�سعيد ،وقد كان للحوار ن�صيب كبري من جناح الفيلم الذي
عر�ض يف ثمانينيات القرن املن�صرم.
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«الري�س عمر حرب» ...
حوار ا�ستثنائي ببعده
الرمزي واحلدث
رغم هجوم النقاد على بع�ض امل�شاهد
التي جاءت �صادمة ومثرية� ،إال �أن خالد
يو�سف جن��ح باقتدار يف مترير فكرته
ال��وج��ودي��ة «اخل��ل��ق واخل��ال��ق – اخل�ير
وال�����ش��ر – اهلل وال�����ش��ي��ط��ان – اجلنة
والنار »..برائعته «الري�س عمر حرب»،
وبحوار ا�ستثنائي – ال��ذات والآخ��ر –
بدءا من دخول خالد �صالح  -الكامريا
تالحقه من اخللف « -الكازينو» وهو
ُيحدّث املوظفني اجل��دد عن عملهم اجلديد« :الكازينو عامل
ت��اين ..ما دام اخ�ترت تبقى واح��د من العامل ده .الزم تن�سى
حياتك الأولنيه ..هنا حتتولد من جديد  ..النهاردة �أول يوم ليكم
و�سط الزبائن ..وما تن�سا�ش ما دام اخرتت �إنك ت�شتغل هنا يبقى
الزم تعرف �إنك دائما مرتاقب» .وي�صف حال العاملني»:الزم
�إيدك دائما تكون مك�شوفة للكامريا ،اخرتنا �صوابعكم جميلة
وما بترتع�ش� ...إوعى تتخن �إنت فاترينا الزم تكون و�سيم و�إنت
الزم تكوين جميلة� ...إنت زي اجلواهرجي بتتعامل مع �أ�شياء
ح�سا�سة؛ البلية ،الروليت ،ال�سلندر ،الطربيزة ،الكوت�شينة..
ممنوع تلب�س خامت �أو �ساعة غالية ..ده لأنو الزبون من املفرو�ض
يح�س دائما �إن��ك �أق��ل منو ..الزبون مقامر يعني طبيعي ما
يكون�ش �شريف �أو �صاحب مباديء � ..إنت بتتعامل مع �أحط جانب
يف الطبيعة الب�شرية� ،شهوة الربح ،ومع ذلك الزبون دائما على
حق ..مهما عمل فيكو �أ�سكت ..لو اتكلمت بره ...كرامتك تقلعها
مع لب�سك وتلب�س الينوفورم� ...إنت �أح�سن مني� ...أنا ان�شتمت
بالأم والأب �أبوك وال �أمك �أح�سن من �أمي وال �أب��وي� ..إنت زي
الراهب ،الدنيا حوليك بكل مغرياتها ،ب�س �إنت ما بت�شرتك�ش
فيها  ..الفلو�س بترتمي ب�آالف �أدامك  ..ن�سوان املا�س� ...إنت
�أعمى و�أخر�س و�أطر�ش ...لب�س الديلر زي الكفن ما لو�ش جيوب
 ...والكازينو زي الدنيا تدخلها عريان ،وتخرج منها عريان...
الكازينو ما فهو�ش �شبابيك ما بتدخلهو�ش ال�شم�س ع�شان
الزبون ما يح�س�ش بيها ..الكازينو ما بيدخلو�ش غري الأجانب
�أو امل�صريني اللي معاهم ب�سبورات جلن�سيات �أخ��رى .ممنوع
تعمل عالقة بني راجل �أو �ست هنا �أو بره  ..اللي بثبت عليه ده
فورا بيرتف�ض وما في�ش كازينو يف م�صر بي�شغلوا� ..إنت موظف
مبرتب  ،يعني ال بتك�سب وال بتخ�سر وما تخاف�ش الكازينو ما
بيخ�سر�ش�..إحنا داميا الك�سبانني مهما خ�سرنا  ..والزبون هو
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يح�صل ”..
اخل�سران مهما َ

لقطة من الفيلم

وا�ضح �أن احل��وار لي�س �آنيا �أو مكانيا عندما يقول”الكازينو
زي الدنيا تدخل عريان وتخرج عريان” ..الق�ضية وجودية...
و�شهوة الربح ،ق�ضية م�صريية لي�ست مرتبطة ببعدها الإن�ساين
فح�سب ،بل ال�شيطاين“ ،وما تخف�ش الكازينو ما بيخ�سر�ش..
ق�ضية كونية ..من الذي يك�سب ومن يخ�سر ..”..حوار عميق
الدالالت والإيحاءات كما نرى ...ومع ت�سل�سل الأح��داث ،يعمل
احلوار على تكثيف فكرة الوجود ،الأمر الذي ال يلتزم به معظم
كتّاب ال�سيناريو ،فقد يرفعون وترية احلوار يف م�شهد ويغفلون
عنه يف م�شاهد عديدة اخ��رى ،مما يجعل معاجلة الق�ضية
�سطحية ،وه��ذا ما ابتعد عنه كاتب �سيناريو “الري�س عمر
حرب” ،هاين فوزي الذي حافظ على وترية احلوار من البداية
م��رورا باللقاءات التي جمعت بني خالد �صالح وهاين �سالمة
نهاية باملفاج�أة التي كانت بانتظار الثاين الذي حاول اخلروج،
فرد �صالح“ :حرتوح فني ..العامل ده كلو بتاعي”..

حوار  ...ثنائيات  ...ودالالت وفل�سفة وجود

اعتمد هاين فوزي يف كتابة ال�سيناريو على اختزال فكرة الوجود
يف جمل ق�صرية كلما التقى خالد �صالح مع “الديلر” هاين
�سالمة الذي كان معجبا بهذا الرجل املتميز يف عمله ،املجهول
الن�سب والرثوة ،لذا حر�ص �أن يكون م�ستمعا جيدا لكل ما يقوله
�صالح – كالتلميذ يف ح�ص�ص درا�سية ،وال �سيما عندما يو�ضح
الأخري �أنواع الب�شر يف هذا العامل“ :النا�س هنا نوعني يا خالد:
هم دول
نوع عدمي املوهبة ،كل طموحو يف احلياة لقمة العي�شّ .
اللي احتط لهم القانون .القانون �سور يحميهم ،ويق ّيدهم يف نف�س
الوقت .النوع التاين :املوهوبني� ،أ�صحاب الأح�لام ،والقدرات
اخلا�صة .اللي عندهم طموحات ما لها�ش نهاية ،واللي يعرفوا

كوي�س معنى احلرية .دول ما احتطلهم�ش القانون
هم اللي بيعملوا القانون
�إال عل�شان يكونوا ّ ،Free
هي القانون .تعرف
لنف�سهم .حريتهم ال�شخ�صية ّ
�إن ك ّل ده “و ُي�شري �إلى فنادق وم�ساكن وراء النهر”
ممكن يكون ملكك؟ لو ب�س جات لك اجلر�أة �إنك
حتلم ،وت�صدق حلمك .املو�ضوع ب�سيط ،متوقف
على حاجة واحدة ب�س� :إميانك بنف�سك� .إنت �إله
نف�سك! ب�س كل حرية وليها �شروط ،مهم تعرف
ال�شرط والأهم تعرف مني اللي بيحطه”..
ويف م�شهد �آخر ،يبني �صالح خماوف النا�س الأبدية
– بالن�سبة لهم�“ :أنا ما بحب�ش الكراكيب .الفقرا
هم اللي بيحبوها .بيخافوا من الف�ضا ،بيحبوا
ب�س ّ
كده يالقوا حاجات كترية حواليهم ع�شان يح�سوا
بلذة االمتالك ،حتى لو كراكيب ..الفلو�س هي الطريق لل�سلطة،
يعني لو امتلكت ال�سلطة ،خال�ص! م�ش حتبقى حمتاج لها.
اللي عندو م�ستوى معني من ال�سلطة� ،إنت بتزهد يف كل �شيء:
الفلو�س واملمتلكات؛ حتى الن�سوان ياراجل”..
وينهي حديثه“ :النا�س خايفني يا خالد ،وحا�سني بالأمان عندي
�أنا .املفتاح احلقيقي للإن�سان هو اخلوف .دامي ًا خايف ،ع�شان
كده بيحب يعي�ش يف قطيع� .إنت عارف �إيه م�شكلة الإن�سان يا
خالد؟ �إنو اتخلق ع�شان يكون خالد ،ب�س بيموت”..
رمزية احلوار ،بني الرب والعبد ،الوجود واملوت ،احلياة والفناء،
هي الطبيعة الب�شرية – دالالت رمزية – يوجهها خالد �صالح –
هو الكبري“ :النا�س الطيبني اللي �إنت بت�شوفهم يف ال�شارع دول،
عندهم ا�ستعداد �إنهم يقتلوا �أو ي�سرقوا عل�شان يجوزوا والياهم
�أو ي�سرتوا بناتهم .لكن بالفلو�س بقا تقدر ت�سيطر عليهم ،وت�أمن
�شرهم� .أوعى تقف �ضد رغبات النا�س ،حتتعب وتتعبهم .خليك
مع رغباتهم ،حرتتاح وتر ّيحه”..
احلوار م�صوغ بعبارات فيها الكثري من التقدي�س والتمجيد –
خلالد �صالح – وفيها الكثري من الرجاء والأمل – العبد خالد
– هاين �سالمة ،والر�ؤية الفل�سفية يف النظرة �إلى الكون ،وعمق
�إبداعي يف توظيف املفردات لإ�شباع امل�شاهد بالفكرة يف �أحداث
الفيلم ،وبالت�أكيد عندما يقول خالد �صالح ل�سالمة“ :خالد..
�أنا ا�صطفيتك ،”..وهي الكلمة التي قالها عز وجل لنبينا مو�سى
عليه ال�سالم.
وال يتوقف احلوار عند هذه اجلملة يف ذاك امل�شهد ،بل ي�ستكمل
“الري�س عمر حرب” بتعظيم نف�سه يف امل�شهد الأخري عندما
يوجه حديثه �إلى خالد – هاين �سالمة ”:طول ما انت معاي،

لقطة من الفيلم

مافي�ش حد يقدر مي�سكك ،يف الكون ده كلو� ،أن��ا با�ستخدم
النا�س كلها ب�شخ�صياتهم احلقيقية ،بدوافعهم ،احتياجاتهم،
هم
م�صاحلهم بحريتهم .هم بيفتكروا �إنهم بيعملوا اللي ّ
عايزينو ،ب�س يف احلقيقة هم بيعملوا اللي �أنا عايزو ”..لي�صل
�إلى بدء اخلليقة قائال � “ :أنا كنت عارف �إنو قانون الكازينو
ظامل ،م�ش حت�ستحملوا ،وحتتمرد عليه� .أنا اللي حاطو �أ�صلي!
عملتوا زي امل�صفى ،اللي يعدي منو يبقى مك�سور الكربياء واللي
يرف�ض يا يطلع بره يا يبقى ز ّيك يعني خالد �أنا من �أول ما �شفتك
ملحت فيك موهبة ،وق��ررت �أمنيها ،ب�س زي ما �أدي��ك املوهبة،
ممكن �أخ��ده��ا منك ت��اين� .إن��ت م�صلحتك معاي� .أن��ا املدير
احلقيقي للمكان� .أنا مدير كل املوظفني والفا�سدين ،االتنني!
وم�ش عايز الكل فا�سدين ،غلط .م�ش يف م�صلحتي حتى! ب�س
�إذا قررت �إنك تبقى فا�سد ،ما ينفع�ش ترجع تبقى بريء .اللي
ياكل من ال�شجرة ،ما ينفع�ش يبقى بريء .كربت؟ عايز تلعب؟
�إلعب ،ب�س حتت �إي��دي .حتخرج عن احل��دود؛ ح�سحقك .اللي
اتعود يبقى �إله ،ما ينفع�ش تاين يبقى عبد� ..أنا عادل �أوي يا
خالد ،حتى مع �أعدائي”..
هي ال�شجرة ،اجلنة ،ويف الأر���ض يكون البيت هو اجلنة� ،إذا
علمنا �أن �أه��ل خالد قد ط��ردوه عندما عمل يف �صالة القمار
“ديلر” ،وبقي يحلم دوما وهو يجل�س �أمام باب منزله �أو يجري
�إليه  ،لكن الباب مغلق ..وهو مطمع النا�س يف اجلنة..
حمل ال�سيناريو الكثري م��ن الق�ضايا ال��وج��ودي��ة والدينية
والفل�سفية وثنائية اخل�ير وال�شر واحل��ي��اة وامل���وت ،والدنيا
والآخ��رة ..والعالقة بني الرب والعبد – رمزية احلوار  -غفل
عنها النقاد �أمام امل�شاهد اجلن�سية ....فنجح خالد يو�سف يف
�أن يكون للحوار ُبنيتان ثقافية ومعرفية مثريتان للجدل ،وهو ما
نفتقده يف ال�سينما امل�صرية.
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�سينما

املخرج �سودربريغ

رؤية المخرج ستيفن سودربيرغ
إلشكاليات السينما المستقلة في هوليوود

ترجمة :تي�سري �أبو �شومر  /الأردن

54

يف �أحدث �أفالمه (مايك ال�ساحر) ينقل املخرج
االمريكي �ستيفن �سودربريغ ق�صة رجل يعمل يف
عرو�ض �أندية ليلية م�ستخدما بنيته اجل�سدية
و�سيلة للإغواء الفتا �إلى وجهتي نظر حتكم تقاليد
جمتمع امريكي يف تنازعهما حول م�س�ألة �إ�شباع
الرغبات اجل�سدية واملتعة ،وذل��ك التيار الذي
يدعو �إلى االلتزام بالثوابت والتعاليم الروحانية
والأخالقية والطهرانية.
ي�ستمد �سودربريغ مو�ضوع فيلمه ال��ذي ي�سرد
ق�صة ال تدين جن�سانية �أي من �شخ�صياتها عن
رواية �أدبية حم�شوة بال�شخ�صيات التي تتكلم عن
عملها ،و�سبل ك�سب عي�شها داخ��ل مناخات من
تفا�صيل احلياة اليومية ال�سائدة دون �أن تغفل
العوامل والإ�شارات ال�سيا�سية واالجتماعية ،واالقت�صادية التي
حتكم �شروطها على م�صائر واختيارات الأف��راد ،واجلماعات
العابرين يف م�سار �أح���داث الفيلم ع�بر ال�صور والإح���االت
واحلوارات .
�أغلبية �شخو�ص فيلم (مايك ال�ساحر) من �شريحة الفتيان
وال�شباب ،لكنه ال يق�صر توجهه على هذه ال�شريحة العمرية،
بل يبدو ك�أنه ا�ستلهام �أو ا�ستعادة ملا�ضي املخرج القريب من
فرتة ال�شباب حيث يخمن ب�أ�شياء ومواقف تبدو على درجة من
الأهمية مبكان �أن تكون قد علقت مبخيلته �أو ذاكرته �إلى هذا
الوقت احلايل ،هنا يجد املخرج يف ظهور ج�سد الرجل ب�أندية
التعري الظاهرة واحلدث مبعزل عن املر�أة كعامل جن�سي ،الأمر
الذي يعد الفتا يف م�سار الفيلم االمريكي ال�سائد.
طاملا �أ�صاب ال�شغف هوليوود يف تناول �ش�ؤون الفتيان الرا�شدين،
ف���أح��وال ال��والي��ات املتحدة تغريت ،وتغري كذلك يف العقدين
الأخريين ما ينتظره امل�شاهدون من ال�سينما ،ف�أولئك الفتيان

من فيلم مايك ال�ساحر

الذين كانوا يظهرون ب�أفالم من نوعية البطل اخلارق يف �ساحات
احلروب هم �أنف�سهم الذين مت�سكوا ب�أحالمهم الرومان�سية يف
�ساحات اجلامعات واملدار�س ومغامراتهم مع �أقرانهم يف علب
الليل �أي��ام الأعياد ومنا�سباتهم الرتفيهية ،واخ��ذوا اليوم يف
احتالل ال�شا�شة ال�صغرية التي �صارت تتناول �ش�ؤونهم ب�ألوان
من الكوميديا والدعابة ،و�إنه �إذا �سعى املرء �إلى �إخراج فيلم
يخالف امليل ال�شائع والغالب واجه �صعوبات كثرية يف متويلها
وبالتايل يف ا�ستمالة هذه الفئة �إلى ال�صاالت.
ومنذ عقود م�ضت حتولت ال�سينما و�سيلة للهروب من الواقع
والرتفيه ،فالنا�س فقدت االهتـمام بامل�سائل الغام�ضة واملركبة
واملعقدة وغدت اليوم تقبل على ال�سينما من خالل �سيل الأفالم
التي تن�شغل �شخ�صياتها بالكالم املتوا�صل ورواية ما حدث معها
وما هي فاعلة وتكرث من الثناء على النف�س.
لكن �سمة الغمو�ض التي ي�ست�سيغها املتلقي يف �أفالم �سودربريغ
تتجنب �شعور اجلمهور بامللل الذي تخ�شى هوليوود ان�صراف
رواد ال�صاالت عنها �إذا قدمت �أعما ًال غام�ضة وملتب�سة ،لكن
على خ�لاف ه��ول��ي��وود مل يتخل ���س��ودرب�يرغ عن
معاندة ر�أي الكثري من ع�شاق �أفالمه.
كان �سودربريغ مت�سلحا بفطنته وقدرته الكامنة
ع��ل��ى ت��وظ��ي��ف ك��ام�يرا ال��دي��ج��ت��ال (ال��رق��م��ي��ة)
باعتبارها و�سيلة تعمل على �أداة حت�سني جودة
الفيلم وتخلي�صه من قيود وتعقيدات ال�سينما
امل��ت��ك��ل��ف��ة ،ع��ل��ى نقي�ض جت��رب��ة زم��ي��ل��ه امل��خ��رج
كري�ستوفر ن��والن �صاحب فيلم (ب��روز الفار�س
ال�سود/الرجل الوطواط) ،لكنهما يقعان يف حرية
�إزاء م�صري ال�سينما يف الأع��وام املقبلة ،خا�صة
ان الفجوة ب�ين ال�سينما الهوليودية وال�سينما
من فيلم �أو�شن
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�سودربريغ لدى اخراجة فيلم ت�شي

امل�ستقلة يف الواليات املتحدة اخذت تت�سع �شيئا ف�شيئا ،لت�صل يف
اق�صى درجاتها بني ال�سينما وفكرتها �أو مفهومها وك�أنها مل تعد
مر�آة �أمينة لنف�سها ،وي�ضرب �سودربريغ على ذلك مثاال بفيلم
(املحا�صر) مدته  90دقيقة 42 ،دقيقة منها �صامتة من غري
ح��وار فال�سينما هي ال�صورة ،وهي يف مثابة خ�شبة م�سرح �أو
�ساحة خللق االنفعاالت ،و�إ�ضفاء املعنى على �صور متتالية ح�سب
�أحدث ت�صريحاته لناقد جملة (االك�سرب�س) الفرن�سية.
وي�ضيف لكن امل�سرح ال يجري االنفالت عنه �أو �سرب �أغ��واره،
ونب�ش �إمكاناته من داخل ال�سينما و�أدواتها البليغة الأثر ،حيث
ي�سعها �إظهار �سريورة الفكر وا�ستحداث ا�شارات ومفردات
و�صور ت�شي بال�شيء الكثري ،وهذا ما تعجز عنه الفنون الأخرى،
وخ�صو�صا الطاغية يف �سينما اليوم التي جرى حتييدها عن هذه
االمكانات ال�سينمائية الن االمر بب�ساطة جرى تركه للمخرجني
الذين اخذوا ينهلون من عنا�صر الإبهار والإثارة املجانية.
ويزيد املخرج من و�صفه لل�سينما الأمريكية بانها �شريحة وا�سعة
من قطاعات الأع��م��ال ومنتجاتها حتل يف املرتبة الثالثة يف
الئحة ال�صادرات االمريكية �إلى العامل ،وعلى خالف قطاعات
الأعمال التي ت�سود فيها معايري ال�شفافية والأحوال االقت�صادية
على نقي�ض عامل املال واالقت�صاد يف وول �سرتيت ،ففيها ال جتنى
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الأرباح حيث ال توجد وال ي�سع �أحد القول انه ك�سب  150مليون
دوالر يف وقت ال يخفى على القا�صي والداين واقع احلال.
ويتابع م�شكلة عامل هوليوود ي�شوبها ان اال�ستوديوهات تتكبد
خ�سارة �ضخمة من غري �أن يحا�سب �أحد على الإخفاقات هذه
ال يدفع الأ�ستوديو ثمن �أخطائه وال�سينما هي قطاع �أعمال،
ال��ق��رارات فيه وثيقة االت�صال بالعوامل العاطفية والنف�سية
واالنفعالية ويع�صى قيا�س ما يجري فيه قيا�س ًا ي�ستند �إلى
معايري عقالنية �أو ح�سابية ومن الع�سري توقع م�آل الأمور يف هذا
القطاع والقرارات ال تبت باالحتكام �إلى العقل واحل�ساب.
وال يحبذ �سودربريغ التمييز بني ال�سينما امل�ستقلة وهوليوود �أو
تقومي عمل �سينمائي بناء على ما يراه فيلم جيد �أو فيلم �سيئ،
وي�ستعيد يوم �أن �أ�س�س بال�شراكة مع زميله النجم جورج كلوين
�شركة �إنتاج خا�صة ،حني رغبا يف منح خمرجني بارزين مثل
غا�س فان �سانت وكري�ستوفر نوالن وديفيد �أو .رو�سل ،فر�صة
لإنتاج �أفالم �ضخمة تعر�ض يف ثالثة �آالف �صالة ،لكنهما واجها
مع�ضلة �إدارة �ستوديو واالل��ت��زام يف نهج خمتلف عن النهج
ال�سائد ولكنهما ر�صدا املخرجني املوهوبني ومنحوهم و�سائل
�إنتاج ما ي�شا�ؤون من الأفالم ،الفتا �إلى انه يفرت�ض بالأ�ستوديو
�أن يفعل ما فعله وارنر برو�س مع كلينت اي�ستوود� ،أي �أن يراهن

من �أفالم املخرج �سودربريغ

على احل�صان ولي�س على ال�سباق ،على قول ديفيد �أو رو�سل،
فالأ�ستوديو يهمل احت�ساب �سرية املخرج املهنية ونتاجه الفني يف
متويل الفيلم ،ويف ال�ستينات من القرن املا�ضي كان من املمكن
�إبرام الأ�ستوديو عقد ًا مع خمرج موهوب يف ّو�ض الأخري �إخراج
فيلم يف مهلة زمنية حمددة.
وحول ما يقال عن �أفول ما ي�سمى (نظام النجوم) فان �سودربريغ
ي�ؤكد انه تعبري يف غري حمله ،فهذا النظام ينتقل من طور �إلى
�آخر وال ي�أفل ،فعلى �سبيل املثل مل يخب بريق النجم توم كروز
طوال ثالثني عام ًا ويف �ستة �أ�شهر �أدى �شانينغ تاتوم �أدوار ًا يف
ثالثة �أفالم حقق كل منها �أرباح ًا فاقت املائة مليون دوالر يف
الواليات املتحدة فح�سب ،ويف نظام النجوم هذا تتغري الوجوه
حني يجتمع خمرج مع م�سئويل الأ�ستوديو ملناق�شة م�شروع فيلم
ال ي�س�أل ه���ؤالء �سوى عن هوية املمثل النجم ويفاو�ضون على
خف�ض املبلغ الذي �سيتقا�ضاه.
وي��ن���أى املخرج �سودربريغ عن نف�سه ان��ه وراء رواج ال�سينما
امل�ستقلة يف الثمانينيات والت�سعينيات ويرد بروز هذا النوع من
ال�سينما �إلى جون كا�سافيت يف عقدي ال�ستينيات وال�سبعينيات
من القرن الفائت ،حني التزم ب�إنتاج الأف�لام امل�ستقلة طوال
م�سريته املهنية ،يف وق��ت مل تكن ه��ذه ال�سينما رائجة ،وبرز
خمرجون م�ستقلون من �أمثال جيم جرمو�ش ودايفيد لين�ش،
و�أثبتت �أعمالهما ان التغريد خ��ارج �سرب ال�شركات الكبرية
ممكن ،حيث لقي فيلم (جن�س ،وكذب ،وفيديو) رواج ًا كبري ًا،
و�ساهم يف تغيري نظرة النا�س �إلى ال�سينما امل�ستقلة ف�صارت
مربحة وي�شار �إليها كركائز يف ال�صناعة ال�سينمائية.
ويك�شف انه يرغب يف التوقف عن �إخراج الأفالم لوقت ق�صري
بغية املراجعة وطرح املزيد من الأ�سئلة على غرار :هل ي�سعني

من فيلم مايك ال�ساحر

مثال �إلغاء كل ما اكت�سبته وحت�صلت عليه من ردود �أفعال و�شهرة
�أم البدء من جديد خمرج ًا لأفالم من نوع �آخر ،ويبدي بهذا
املوقف �شعورا بالإحباط �إزاء اللغة ال�سينمائية املتداولة ،و�أنه
مل يتوقف عن العمل منذ ثالثة وع�شرين عام ًا ،دون �أن يعرف
حلظة راحة �أو تريث �أو مهلة تبطئ من عجلة م�سريته؛ لأنه كان
يواجه دوما بالتوقف و�إما اال�ستمرار بالوترية نف�سها والرغبة يف
معاجلة ال�سينما معاجلة جديدة دون �أن يعي �إذا كانت مثل هذه
املعاجلة ممكنة ،فالثورة الأخرية يف اللغة ال�سينمائية تعود �إلى
االن رينيه يف فيلمه (هريو�شيما حبي) .ويف القرن الع�شرين
عرفت الفنون كلها ث��ورات ب��ارزة ،ففي الر�سم برزت املدر�سة
االنطباعية وبرز بولوك وروثكو ولو�سيان فرويد وبيكا�سو وحبذا
لو تعم ال�سينما مثل هذه املوجات التجديدية ،مبينا انه مل يتورع
عن �إنتاج �أفالم جتارية مثل (او�شيفنز �أيليفن) لكنه ظل �صامدا
�أمام االنغما�س يف هذا النوع من الأف�لام ال�سائدة التي جتني
الكثري من الأرباح على �صعيد �شبابيك التذاكر.
عن جملة االك�سربي�س الفرن�سية
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�سينما

من فيلم مع فيدل مهما حدث

مع فيديل مهما حدث

ثورة غير منجزة  ...وموضوعية مفقودة
رانية حداد  /الأردن

58

هل المسافة الزمنية الكافية عن
الحدث ،تمنح المرء موضوعية في
تناوله؟
وهل الموضوعية ممكنة ؟...
وهل هي ضرورية باالساس؟
ع�شية االحتفاالت بالذكرى ال��ـ  52لثورة كوبا بقيادة
فيدل كا�سرتو ،اختار املخرج ال�صربي جوران رادوفانوفيك
ان يبتعد عن ا�ضواء العا�صمة الكوبية(هافانا)؛ لري�صد
بكامريته منجزات ال��ث��ورة يف قرية �سريا مي�سرتا احدى
القرى الكوبية ،وكانت الظروف قد قادت جوران الى كوبا،
ليم�ضي �سنة يف تدري�س �صناعة االف�لام الوثائقية هناك،
فمنحته تلك املدة فر�صة للتعرف الى بع�ض مناحي احلياة
فيها ،وليقدم قراءته اخلا�صة يف فيلمه الت�سجيلي “مع فيدل
مها حدث” .2011
هجاء الثورة
“مع فيدل مهما حدث” هو ال�شعار الذي ملأ �شوارع كوبا،
والذي حمل معنى الوالء الدائم للقائد كا�سرتو ،وااللتفاف
حوله مهما حدث ،ليتحول يف �سياق فيلم جوران الى عنوان
يحمل ال�سخرية والهجاء من منجزات تلك الثورة ،اذ يبني
املخرج فيلمه على التناق�ض ال�صارخ بني م�ضمون ال�شعار
والطق�س االحتفايل بذكرى الثورة ،وبني واقع العي�ش ال�صعب
واخل�شن يف القرية على مدار الفيلم.
ي�ستخدم املخرج احلد االدن��ى من احل��وار ،معتمدا ب�شكل
اكرب على ال�صورة ،لت�ؤدي وظيفة اي�صال الفكرة ،ويوظف
و�سائل النقل واحلركة واالت�صال ،كمفردات ميكن للمتلقي
ان ين�شئ عالقة مقارنة بينها وبني حركة وم�سرية الثورة بعد
� 52سنة.
فيختار جوران ان يفتتح فيلمه برجل يحاول ان ي�شغل دراجته
النارية القدمية – من ط��راز خم�سينيات القرن املا�ضي-
عدة م��رات قبل ان يفلح ،بينما يف عمق الكادر نقر�أ الفتة
كبرية كتب عليها“ :مع فيدل مهما حدث” ،هذا اال�ستهالل
والتوازي بني ال�شعار وتعطل الدراجة ،ي�شريالى داللة م�سرية
الثورة املتعرثة واملتهالكة كما الدراجة ،والذي �سنلم�سه الحقا
على مدار الفيلم؛ �سواء من تكرار تعطل الدراجة ،او تعطل

اي و�سيلة نقل اخ��رى؛ كالبا�ص القدمي الذي يقل الركاب،
في�ضطر بع�ضهم ملوا�صلة ال�سري على اقدامهم ،وبع�ضهم
كالطبيب يلج�أ الى احلمار كي ي�صل الى العيادة.
انتقاء الدراجة النارية وتوظيفها يف عدد من م�شاهد الفيلم
بدءا من م�شهد االفتتاح ،مل يكن اعتباطيا ،او بريئا ،امنا
جاء توظيفها ليعمق فكرة ف�شل الثورة يف حتقيق اهدافها،
فللدراجة النارية من هذا الطراز خ�صو�صية يف الذاكرة ،اذ
حتيلنا زمنيا الى حقبة خم�سينيات القرن املا�ضي ،وحتديدا
الى رحلة ت�شي غيفارا على دراجته النارية التي جاب بها دول
امريكيا الالتينية ،فا�سهمت يف فتح عينيه على فقر �شعوبها
ومعاناتها  ،ليغري م�سار حياته بعدها ،ويرتك الطب ويلتحق
بالعمل ال��ث��وري ،وي�شارك فيدل كا�سرتو يف اجن��از الثورة
الكوبية ،والتخل�ص من دكتاتورية باتي�ستا ،لبناء كوبا م�ستقلة
مزدهرة ،كوبا احللم ،لكن اح��داث الفيلم تقدم لنا حلما
جممدا ،حلما مل يتحقق على ار�ض الواقع ،ثورة مل تنجز،
لذا تق�صد املخرج اي�ضا انتقاء رمز من رموز الثورة ليكر�س
هذه الفكرة ،وكان هذه املرة قرية �سريا مي�سرتا لتكون ب�ؤرة
اح��داث فيلمه ،اذ انها املكان التي انطلق منه كا�سرتو يف
ثورته ،لتبدو كما لو ان الزمن بقي ي��راوح مكانه فيها ،او
باالحرى ا�صبحت خارج الزمن ،فلي�س فيها اي مظهر حلياة
ي�شي بالتبدل او التغيري عما كانته قبل عقود الثورة ،فو�سائل
النقل واحلركة هي هي غري انها االن قدمية ومتهالكة ،لي�س
ثمة اي و�سائل حديثة ،كذلك االمر لو�سائل االت�صال ،ففي
ع�صر اخللوي لي�س هناك �سوى تلفون ار�ضي واحد يخدم
املنطقة ،ملحق مبنزل احدى العائالت ،وهو امل�شروع الذي
تعتا�ش منه.
اذن و�سائل ات�صال وانتقال خارج الزمن ...و�شخ�صيات
اغلبها ال تقوم ب��اي اف��ع��ال منتجة ،لي�س �سوى االنتظار؛
االنتظار عند موقف البا�ص؛ او االنتظار عند الهاتف العام...
االنتظار واالنتظار.
“الق�صة يجب ان تعك�س واقع كوبا ،و�شخ�صيتي”
هكذا حتدث جوران -يف احدى املقابالت ال�صحفية -مبا
يعك�س رغبته يف ان يجمع يف فيلمه الت�سجيلي هذا بني الذاتي
املتمثل ب�شخ�صيته وثقافته ،واملو�ضوعي املتمثل بالواقع
الكوبي الذي تقدمه الكامريا ،لكن الى اي مدى جنح املخرج
ال�صربي يف احلفاظ على التوازن بني الذاتي واملو�ضوعي؟
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وكيف له ان يحافظ على املو�ضوعية يف تناول منجزات الثورة
اال�شرتاكية الكوبية دون ان يكون لـ ذاكرته املرتبطة بانهيار
جدار برلني والتجربة اال�شرتاكية التي عا�صرها واالنفتاح
على الرا�سمالية ،دور يف �صياغة مقولة الفيلم ؟
“اغلب االوروب��ي�ين ي��رون مفردة “ثورة” على نحو �سلبي
مثل؛ ك�سر ،تعطيل ،مقاطعة للتاريخ ،اال�ستمرارية هي ا�س�س
الدميقراطية االوروبية”.
“بينما يف كوبا “الثورة” ترى على نحو اكرث ايجابية ،وهي
اي�ضا غالبا ما تعني �شيئا �ضد الكولونالية ،هي متاما تقليد
خمتلف ،وفيدل ميثل هذا”.
اذن كما �سبق يقر ج��وران ب��ان ثمة تباينا بني الثقافتني:
االوروبية والكوبية ،فهناك م�سافة تف�صله عن الثقافة الكوبية،
وه��ذه امل�سافة ال تعني انها �ستمنحه املو�ضوعية يف تناول
الو�ضع القائم يف كوبا بعد مرور خم�سة عقود على الثورة ،امنا
تعني االنطالق من الذاتي ،يف قراءة الآخر وفهمه  ،وب�شكل
ادق توظيف الثقافة االوروب��ي��ة التي يهيمن عليها النظام
الرا�سمايل ،وعك�س الفهم االوروبي للثورة على تقييم منجزات
الثورة الكوبية اال�شرتاكية ،ومن هذه البداية حتديدا �ست�ضيع
املو�ضوعية يف الفيلم ،ويختفي اثرها اك�ثر عندما يقت�صر
املخرج على ال�سلبيات دون االيجابيات ،وبا�سقاطه احد ا�سباب
الو�ضع القائم ،وه��و احل��رب التي ت�شنها ال��والي��ات املتحدة
االمريكية – الرا�سمالية -منذ عقود على كوبا اال�شرتاكية من
خالل فر�ض حالة احل�صار االقت�صادي عليها.
يح�ضر يف هذا املقام م�شهد من الفيلم الت�سجيلي “�سيكو”
للمخرج االم��ري��ك��ي م��اي��ك��ل م���ور ،ال���ذي يهجو ف��ي��ه نظام
الت�أمني ال�صحي يف الواليات املتحدة االمريكية ،ومن بعده
النظام الرا�سمايل الذي يح ّول وظيفة الدولة من الرعاية
ال�صحية الى املي�سر جل�شع جتار ال�صحة عرب حيتان �شركات
التامني ،في�سخر مور من هذا النظام عرب املقارنة بالنموذج
الكوبي اال�شرتاكي ،مبا يخ�ص التامني ال�صحي ،فهي ال
تتاجر ب�صحة مواطنيها وتقدم العالج باملجان للجميع ،ويف
م�شهد �ساخر يذهب مور بحرا الى كوبا طالبا العالج ،فيقدم
له جمانا رغم انه غري كوبي ،وهو بذلك ي�ضيء على احدى
ايجابيات النظام اال�شرتاكي ،والثورة الكوبية.
وبالعودة ال��ى املخرج ج��وران ،فلم ي�سعفه االعتماد على
ال�صورة واالبتعاد عن توظيف ال��راوي من خ��ارج الكادر،
يف االيهام باملو�ضوعية ،فبناء الفيلم وا�سلوبه ومفرادته
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وم�ضمونه ت�شي بنظرة ذاتية وم�سبقة لال�شياء ،نظرة تبتعد
عن حماولة البحث وفهم ما يراه االخر ،رغم حديث املخرج
عن رغبته يف مقاربة ما ا�سماها الظاهرة “الفيدلية” حيث
“ان كل �شيء هناك متعلق بفيدل كا�سرتو وب�سحره” ،ورغم
حديثه عما تعنيه الثورة لهم من معادة الكولونالية.
“انا كوبا” “ .Vsمع فيدل مهما حدث “
ال ميكن للمرء ان ي�شاهد “ مع فيدل مهما حدث” دون ان
ي�ستعيد يف ذاكرته الفيلم الروائي “ انا كوبا” اخراج الرو�سي
ميخائيل ك��االت��زوف ،ال��ذي انتج ع��ام  ،1964يف ذروة
احلرب الباردة بني االحتاد ال�سوفيتي (القطب اال�شرتاكي)،
والواليات املتحدة االمريكية (القطب الرا�سمايل) ،والذي
اختفى الفيلم من التداول لظروف �سيا�سية  ،ليعيده املخرج
االمريكي مارتن �سكور�سيوي بعد اكرث من ثالثني عاما الى
احلياة ،اذا قام برتميمه وعر�ضه.
نحن ام��ام منوذجني لفيلمني يف�صل بينهما  47عاما،
االول”:انا كوبا” انتج على م�سافة خم�س �سنوات من جناح
الثورة الكوبية كـ بروباغندا لتمجيدها ،والثاين“ :مع فيدل
مهما حدث” انتج بعد م�ضي � 52سنة على الثورة ليهجوها،
ويهجو منجزاتها الغائبة ،االول انتاج م�شرتك بني حكومة
االحتاد ال�سوفيتي وكوبا ،والآخر انتاج م�ستقل ملخرج ينحدر
من اح��دى ال��دول التي كانت تابعة لالحتاد ال�سوفيتي قبل
انهيار جدار برلني واملنظومة اال�شرتاكية ،والتي ا�صبحت
بو�صلتها تتجه نحو النظام الرا�سمايل ،يف كال الفيلمني تغيب
املو�ضوعية ،لكن يف الواقع كيف ميكن الي عمل فني ان ال
يحمل ق��درا كبريا من الذاتية ومن هوية وموقف مبدعه؟
التي قد يختلف املرء معها او يتفق ،دون ان يغفل قراءة العمل
ال�سينمائي بالظروف املحيطة بانتاجه.
بعيدا عن امل�ضمون واملو�ضوعية ،ميكن ان نلم�س يف فيلم
“مع فيدل مهما حدث” حماكاة �ساخرة- ،ال نعلم الى اي
مدى هي مق�صودة -ملا جاء يف فيلم “انا كوبا” حيث بني
اق�سامه االربعة ثمة فوا�صل �شعرية حزينة ب�صوت امر�أة متثل
�صوت كوبا االم املكلومة ،قابلها يف “مع فيدل مهما حدث”،
مقاطع غنائية حزينة اي�ضا تغنيها امراة جمهولة ،تظهر يف
ال�شارع عند حلظات حمورية وتختفي ،لتعميق فكرة ان الثورة
مل تغري �شيئا من الو�ضع ال�سيىء الذي كان قائما قبلها ،وك�أن
�شيئا مل يختلف على �صوت كوبا االم احلزينة املكلومة.

مو�سيقى

النم�ساوي موت�سارت

نشأة الموسيقى الكالسيكية
وتطورها
في أوروبا
ّ
ترجمته عن الفرن�سية� :آية اخلوالدة  /الأردن
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مقدمة يف املو�سيقى الكال�سيكية
ا���ش��ت��ق م�����ص��ط��ل��ح “الكال�سيكية” م���ن ال��ك��ل��م��ة ال�لات��ي��ن��ي��ة
“كال�سيكو�س”� ،أي الطبقة الراقية يف املجتمع ،وعلى ذلك ،تعد
املو�سيقى الكال�سيكية �أرفع �أنواع املو�سيقى ،وين�سحب الو�صف
نف�سه على �سائر الفنون الكال�سيكية من �أدب ور�سم ونحت،
والفن الكال�سيكي ال ي�ص ّنف قدمي ًا �أو جديد ًا ,فهو م�ستمر على
مر الأيام وال�سنني.
وتتميز املو�سيقى الكال�سيكية بكونها هادئة ورزينة ،تتقلب فيها
الأحلان من دون �أن حتيد عن التقاليد �أو الأعراف االجتماعية.
ويعد الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر “ع�صر التنوير”،
والذي �سبقه ع�صر النه�ضة والإ�صالح ،وتاله ع�صر الرومان�سية،
و”التنوير” يدفع بعقول الب�شر نحو التفكري النقدي ،كما يبحث
جت�سد الفن
عن الب�ساطة والطبيعة .وهكذا ف�إن الكال�سيكية ّ
العقالين ،وكانت �آلتها املميزة ت�شبه القيثارة ،بينما تعبرّ
الرومان�سية عن مو�سيقى وف��ن العاطفة،و�آلتها املميزة هي
املزمار.
يف ه��ذه ال��ظ��روف ظهرت على �سبيل امل��ث��ال مو�سوعة دي��درو
وداملربت ديفوار يف العام  ،1751والتي احتوت جمموعة كبرية
من املعلومات والأفكار يف جمال الأزياء ،كما اهتمت باملو�سيقى
من خالل مقاالت كتبها جان جاك رو�سو ،ور ّكز فيها على العودة
الى اجلذور والع�صور القدمية.
تطورت املو�سيقى الكال�سيكية لعدة �أ�سباب ،منها ظهور الأغاين
ال�شعبية ،والأنا�شيد احلما�سية ،التي �أخرجت الفن من املعابد،
فبد�أ يغزو الطبيعة من خالل
امل���و����س���ي���ق���ى؛ وي��ف�����ص��ح ع��ن
خفاياها وير�سمها ب�أحلانه
و�أنغامه ،كما فعل بيتهوفن يف
ال�سمفونية ال�ساد�سة امل�سماة
“�سمفونية الراعي” ،والتي
ت�ص ّنف يف خ��ان��ة املو�سيقى
الرومانتيكية

الع�صر الكال�سيكي ،الذي انتهى بوفاة املو�سيقار بيتهوفن.
لقد ق��اد املو�سيقار الأمل���اين ي��وه��ان �سبا�ستيانباخ ،املدر�سة
املو�سيقية الفرن�سية– البلجيكية نحو قمة النجاح والتميز،
وق�ضى على جميع الأ�ساليب والأ�شكال املو�سيقية املوروثة من
ع�صر الباروك ،وعلى الرغم من �أنه لقي تكرمي ًا يف حياته� ،إال
�أنه القى �أي�ض ًا انتقادات وا�سعة من قبل املو�سيقيني واملفكرين،
ال��ذي��ن �أخ���ذوا عليه ب�ساطة
الأ����س���ل���وب ،وع�����دم و���ض��وح
الأحلان �أحيان ًا.

الموسيقى الكالسيكية
عقالنية ،والرومانسية
عاطفية

لقد ك��ان االنتقال من ع�صر
الباروك الى الكال�سيكية �أمر ًا معقد ًا ،ابتدا ًء من العام ،1730
ثم وفاة املو�سيقار باخ يف العام  ،1750وبعدها بد�أت التيارات
املو�سيقية املختلفة تتعاي�ش م��ع�� ًا ،مثل :ج��االن��ت ،الروكوكو،
 l’Empfindsamkeitوهو �أ�سلوب رقيق وح�سا�س يف
النوتة ،الى جانب  le Sturm und Drangالذي ميثل
العوا�صف الرعدية والعواطف ،وكان العام  1780ذروة هذا
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وكان من �أب��رز قناعات باخ،
�أن��ه ينبغي للكتابة �أن تكون
ب�سيطة وتُطرح يف موا�ضيع
خم��ت�����ص��رة وم����وج����زة ،لأن
الأولوية بنظره هي للأحلان،
بحيث ت��ك��ون م�ستوحاة من
الطبيعة ،وتتميز باالبتكار ،الذي كان ال�سمة الغالبة يف �أ�سلوبه،
وهكذا مل يكن ذل��ك الع�صر ثابت ًا ،بل حي ًا ويف حالة حترك
م�ستمر.
وك��ذل��ك ،خ ّل�صت احل��ي��اة املو�سيقية نف�سها م��ن الكني�سة
واملحكمة ،لتتن�شر املو�سيقى الربجوازية يف مناطق جديدة،
مثل ال�صالونات واملقاهي والبيوت وامل�سارح ال�صغرية ،ومن هنا

ظهرت فكرة احلفالت املو�سيقية
وع��رو���ض الأوب����را للعامة ،وت��ط�� ّور
الن�شر املو�سيقي والنقد .ويف نهاية
القرن كان احلدث الأبرز يف احلياة
املو�سيقية ،وه��و �أن املو�سيقار مل
يعد م�ضطر ًا للجوء الى الرعاية �أو
املحاكم ل�ضمان �أ�سباب معي�شته
عرب فنه ،و كان موت�سارت �أول من
�أ�صبح مو�سيقار ًا م�ستق ًال.
و�أجمع الفال�سفة والعلماء� ،أمثال
ماثي�سون ورو���س��و وهيغل ،على �أن
الفن يجب �أن يجاري الطبيعة ،و�أن
على اجلغرافيا �إحداث تغيريات يف
املو�سيقى خالل �سنوات قليلة.
كانت ايطاليا حتى تلك اللحظة هي
بلد الغناء واملو�سيقى التي �سادت يف
�أوروبا� ،إال �أنها �أخذت تفقد بريقها
تدريجي ًا ،وت�سلم ال��راي��ة لفرن�سا
وب��ري��ط��ان��ي��ا ،ال��ل��ت�ين ك��ان��ت��ا مركز
احلياة ال�سيا�سية والفكرية ،ذلك
�أن باري�س ولندن �أخذتا تن�شطان يف
ن�شر املو�سيقى وتطوير املو�سيقيني،
ب��رغ��م �أن��ه��م��ا كانتا تفتقران الى
امللحنني املتميزين القادرين على
مناف�سة امل��واه��ب املو�سيقية من
البالد الأخرى.
وكان املركز احلقيقي للمو�سيقى يف
�أوروب��ا يف مدينة فيينا ،كونها جذبت املو�سيقيني من �إيطاليا،
وخا�صة مغني الأوبرا ،واملو�سيقيني من املانيا والنم�سا ،الذين
طوروا �أ�شكال املو�سيقى و�أ�ضافوا �إليها ب�صمة مميزة .ورغم
�أن الأعمال املو�سيقية تر ّكزت يف هذه البلدان الأوروبية� ،إال �أن
املو�سيقى باتت يف هذه املرحلة �أكرث ب�ساطة وواقعية ،وموجودة
يف احلياة اليومية لدى خمتلف طبقات املجتمع.
اللغة الكال�سيكية املو�سيقية
ن�����ش���أت املو�سيقى الكال�سيكية ب��ت���أث�ير الفل�سفة العقالنية
الديكارتية ،وكذلك من “�إ�ستيتيكيا” التي كانت تعني “علم
اجلمال” يف ع�صر النه�ضة .ويتمحور جوهرالفكر الكال�سيكي
حول فكرة منطقية احلياة وان�سجامها مع الطبيعة ،والت�أكيد

على وجود نظام �أوحد يدير العامل ،وهكذا ف�إن من �أهم ما مييز
هذا الفكر هو تقليد الطبيعة والعفوية والفطرة والب�ساطة.
وكانت الأحلان الكال�سيكية دائم ًا عمومية ،ت�صف الأحداث وتعرب
عن املواقف العامة لبني الب�شر ،وحتاكي امل�شاعرامل�شرتكة بني
الأفراد ،فال تتوقف عند خ�صو�صياتهم �أو حاالتهم النادرة ،ولهذا
ال�سبب جند �أن املو�سيقى الكال�سيكية تتمتع ب�شعبية عاملية كبرية.
ورغم هذه العمومية ،ف�إن كل ملحن ي�ستخدم �سونات و�سمفونيات
ورباعيات خا�صة به ،يظهر فيها �أ�سلوبه ،ويعبرّ عنها بطريقته
اخلا�صة ،ومن هنا جند �أمناط ًا خمتلفة من ال�سونات يف �أعمال
اميانويل باخ وك��ارل فيليب ،تنطوي على اختالفات كاملة �أو
جزئية.

63

من اوبرا جان لويل

الأمناط املو�سيقية
ظ����ه����ر جن�������اح امل���و����س���ي���ق���ى
ال��ك�لا���س��ي��ك��ي��ة ال���ف���ع���ال���ة يف
املو�سيقى الدينية والأوب����را،
وظ�����ه�����رت م���ع���ه���ا ����س���ون���ات
و�سيمفونيات جديدة.

موتسارت أول
موسيقي مستقل يعيش
ّ
من فنه

لوحة املفاتيح املو�سيقية:
مل يظهر �أي تغيري يف لوحة
املفاتيح املو�سيقية خ�لال الن�صف الثاين من القرن الثامن
ع�شر� ،إذ جرى ت�شجيع ا�ستخدام الآالت املو�سيقية يف احلفالت
اخلا�صة والعامة ،ومنها “القيثارة” التي كانت �آلة �أ�سا�سية يف
�أعمال كوبران ورامو� .أما موت�سارت فر ّكز على البيانو ،وكان من
�أف�ضل عازفيه ،وكان موهوب ًا جد ًا يف فن االرجتال ،م�ستفيد ًا من
رحالته العديدة الى �أوروبا .كذلك ،ظهر بيتهوفن (1770-
 )1827ال��ذي عا�صر الفرتتني الكال�سيكية والرومان�سية،
كعازف بيانو متميز يتقن االرجتال ،وقد ت�أثر بهايدن وموت�سارت،
ومنح نف�سه حرية كبرية يف ال�سونات بغر�ض �إنطاق املو�سيقى.
مو�سيقى احلجرة :ظهر التمايز وا�ضح ًا يف ه��ذه احلقبة
بني مو�سيقى االورك�سرتا ومو�سيقى احلجرة ،بعد �أن مت تق�سيم
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الإنتاج املو�سيقي �إل��ى فئات
حم������ددة ،وازده�������ر ع��زف
امل��و���س��ي��ق��ي�ين امل��ن��ف��ردي��ن
وم���و����س���ي���ق���ي���ي احل���ف�ل�ات
ال�سونات اخلا�صة بالقيثارة
ال���ت���ي ان��ت��ق��ل��ت يف ع�����ص��ر
ال��ب��اروك ال��ى �آل���ة البيانو،
والتي و�سرعان ما �أ�صبحت
مقرونة مع العزف املنفرد على �آلة الكمان ،ومن �أبرز مو�سيقيي
احلجرة موت�سارت ،هايدن ،رو�سيتي و�شميت.

املو�سيقى ال�سمفونية :يف منت�صف القرن الثامن ع�شر
ات�سعت ال�سمفونية املو�سيقية ،وكانت وراء ابتكار ال�سمفونية
الكال�سيكية التي باتت �أكرث ثراء وكثافة ،وقد ظهرت لأول مرة
يف �إيطاليا على يد فيفالدي و�سمارتيني ،ويف �شمايل املانيا
على يد باخ وبيندا ،ويف جنوبي املانيا بف�ضل ريخرت ومدر�سة
مانهامي ،وظهرت يف فرن�سا بف�ضل لوديك وغو�س ،ويف اجنلرتا
على يد باخ.
الكون�شرتو :وه��ي �صنف م��ن الت�أليف املو�سيقيي يخت�ص
ب�آلة واح��دة �أو بعدة �آالت ،ترافقها الفرقة املو�سيقية ،مبعنى

�أن تقوم �آلة �أو�آلتان �أو ثالث ب�أداء الدور الرئي�سي� ،أما الفرقة
فتكون مرافقة لها وح�سب ،وقد جاءت كلمة كون�شرتو من الكلمة
الالتينية “كون�سرتار” ،التي تعني ا�شرتاك عدة �أ�صوات مع ًا،
وبرز هذا اللون يف ع�صر الباروك ( )1600-1750ومهد ملا
�ستكون عليه املو�سيقى الحق ًا يف حلولها حمل ال�صوت الب�شري،
وكانت بداية الكون�شرتو يف فرن�سا ،ثم يف �أملانيا والنم�سا ،ومن
الذين �أبدعوا يف هذا النمط املو�سيقي موت�سارت وهايدن وباخ
وثالثي فين�س.
املو�سيقى والطبيعة
�أخذت “احلفلة املو�سيقية” تكت�سب مفهومها يف ال�سنوات الأخرية
من القرن الثامن ع�شر ،جنب ًا �إلى جنب مع ن�شاط حركة ال�صالونات
يف �أوروب���ا ،يف احلقبة التي �سميت “ما قبل الرومان�سية” ،ويف
فرن�سا ظهرت الأحل��ان الرومان�سية اجلذابة مع احل�ضور الكبري
لآلة البيانو وعازفيها� ،أمثال �شارل ديلو�س ،وكتابات جان جاك
رو�سو ،وامل�ؤلف املو�سيقي الإيطايل لويجي �شريوبيني.
وب��ت���أث�ير ال��ث��ورة الفرن�سية ،انت�شر ه���ذا ال��ن��وع م��ن الأحل���ان
الرومان�سية وتطور �سريع ًا ،لي�صبح بالإمكان غنا�ؤه من دون
ت�شويهه ،ومن هنا �شرع كثري من امللحنني يف �سل�سلة من املغامرات
املو�سيقية الغنائية ،مثل :فران�سوا غو�سيك يف (ل�سعة النحل يف
احلب) ،واندريه غريرتي يف (�سحر التوافق) ،وفران�سوا ديفني
يف (رومان�سية كون�سالف كوردو) ،و�شارل لي�سور يف (تعبت من
م�آثره البا�سلة) ،ونيكوال ميهول يف (عودة ال�سنونو) ،ورودولف
كروتزبه يف (�آثار الغياب).
و���س��ع��ى ج���ان ج���اك رو���س��و
جل��ع��ل امل��و���س��ي��ق��ى ق��ري��ب��ة
من الطبيعة ،فعمد الأملان
ل��ل��ب��ح��ث ع����ن الأ�����ص����وات
اجل����دي����دة وت���دري���ب���ه���ا يف
مدر�سة ب��رل�ين ،التي كان
رئي�سها املحامي وامل���ؤل��ف
املو�سيقي كري�ستيان كرو�س
( ،)1770 1719-وهو
الذي دعا الى الب�ساطة والقرب من الطبيعة ،وكان يقول“ :هي
جمرد �أغنية ولي�ست �أوبرا” ،وكانت الأغنية ال�شعبية الفرن�سية
التي تركز على اللحن هي اللون املثايل بالن�سبة له.

االيطايل لوجي

والإ�صالحات التي حدثت يف ايطاليا ،ويف فرن�سا� ،أحدث م�ؤ�س�س
الكال�سيكية يف امل�سرح املو�سيقي (الأوب���را الفرن�سية) ،جان
بايت�سه لويل ،منط ًا جديد ًا هو الرتاجيديا الغنائية (Lyric
 )Tragidyالقريبة من الرتاجيديا الفرن�سية امل�سرحية،
وك���ان م��ن مم��ي��زات �أوب����رات ل��ويل اعتمادها على املوا�ضيع
الأ�سطورية ،والبطولة العالية،
وال��و���ض��وح امل��ن��ط��ق��ي ،وال��ت��ط��ور
املو�سيقي ،ف�ض ًال عن التزامها
بقواعد عمل �صارمة.

الموسيقى تركز على
القضايا الواقعية ،و

ورغ��م �أننا جند �آث��ارال��ب��اروك،
ال���ذي ه��و من��ط م��ن املو�سيقى
الكال�سيكية انت�شر يف الفرتة
م��ن  1600ال��ى � ،1750أي
بعد ع�صر النه�ضة ث��م العهد
الكال�سيكي ،بادية يف �أوب��رات ل��ويل ،من خالل الرتكيز على
الزخرفة ،ف���إن فرن�سا ظلت ت�شهد �صراع ًا على منط الأوب��را
وم�ضمونها .هنا ،كان الأمل��اين “غلوك” يجدد الأوب��را ويعلن
“�إ�صالح الأوب��را �سرييا” (الأوب��را اجلد ّية) من خالل �إنتاج
م�ؤلفات تتميز بالب�ساطة والو�ضوح والرقي املو�سيقي.

الحياة اليومية

الأوبرا
كان الن�صف الثاين من القرن الثامن ع�شر مليئ ًا باملفاج�آت
املتعلقة بفن الأوبرا ،بفعل االختالفات التي ظهرت يف فرن�سا،

�أما الأوبرا الكوميدية يف فرن�سا ،فكانت مو�ضوعاتها م�ستوحاة
من احلياة اليومية ،و�أب��رز من كتب فيها� :سيدين (-1719
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 ،)1797ومارمونتل ( ،)1799 1723-وفافار (1710-
 ،)1792وفيها جرى مزج املو�سيقى باحلوارات املنطوقة،
و�أدى �أدوارها جوقات وفرق رق�ص متنوعة ،ومتيزت هذه الأوبرا
باال�ستعرا�ضات امل�سرحية،
ال����ت����ي ت��ت�����ض��م��ن �أغ������اين
ب��ك��ل��م��ات ج���دي���دة .وم��ن��ذ
ال��ع��ام � ،1760أ�صبحت
ه���ذه الأوب�����را �أك�ث�ر جدية
وع��اط��ف��ي��ة �أح���ي���ان��� ًا ،كما
تناولت املوا�ضيع التاريخية
�أحيان ًا.

“ختم املدر�سة النابولية” ،وم�ضمونه“ :املو�سيقى جوهر العمل،
و�سرعان ما ت�صبح بيل كانتو مثالية” .ويق�صد بــ”بيل كانتو”،
الأغنية اجلميلة الأقرب الى املثالية يف عامل الأوبرا االيطالية،
ال��ت��ي تت�ضمن ع���ادة موا�ضيع
�سردية ا�ستعارية �أو �أ�سطورية
وبطولية ،وتتكون م��ن �سل�سلة
من امل�شاهد .ومن �أبرز م�ؤلفي
االوب�����را ال���دوري���ة االي��ط��ال��ي��ة:
الأمل���������اين ج����وه����ان ادول������وف
ه��ا���س (،)1783 1699-
والإي����ط����ايل ن��ي��ك��ول��و جوميلي
( ،)1774 1714-والأملاين
ك��ري�����س��ت��وف غ��ل��ك (1714-
 ،)1787والإي��ط��ايل نيكولو بيكيني (،)1800 1728-
وموت�سارت.

ساعدت الثورة
الفرنسية في انتشار
الموسيقى الرومانسية

يف الأث������ن������اء ،ا���س��ت��م��رت
الكال�سيكية بالتطور �إلى جانب الأ�ساليب الأخرى املعا�صرة لها،
كالباروك ،والغاالنت (وهو منط من املو�سيقى انت�شر يف الربع
الثالث من القرن الثامن ع�شر ومت ّيز بالب�ساطة ،بعد تعقيد زمن
الباروك) ،وهذا كله قاد �إلى ذروة جديدة من التطور املو�سيقي،
م ّثلته مدر�سة فيينا ،يف �أعمال هايدن وموت�سارت وبيتهوفن،التي
امت�صت كل الت�أثريات الفنية التي كانت ت�سود �أوروبا ،وتقاطعت
جت�سدت يف �أعمال
مع مدر�سة فاميار الكال�سيكية الأدبية التي ّ
غوته و�شيللر .وتدين كثري من الأمناط املو�سيقية ملدر�سة فيينا
بالظهور والتطور ،ومنها ال�سيمفوين وال�سوناتا والرباعي.
�أما الأوبرا االيطالية ,فمن �أبرز �أنواعها الأوبرا الدورية ،التي
تعد �أكرب �أوبرا ايطالية يف القرن الثامن ع�شر ،وقد ح�صلت على

االملاين بيتهوفن
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خامتة
مل ت�ستغرق الفرتة الكال�سيكية �سوى ب�ضعة عقود ،لكنها �شهدت
كثري ًا من التحديات التي عادة ما ترافق عمليات تغيري �أمناط
التفكري ،لتنجح �أخري ًا ،ويف وقت ق�صري جد ًا ،يف جعل املو�سيقى
قريبة من النا�س ،تنت�شر يف ال�صالونات واحلفالت املو�سيقية،
ويتزايد تركيزها على الق�ضايا الواقعية.
كما بات املو�سيقار متحرر ًا من القيود الأيديولوجية الدينية
منذ بداية القرن التا�سع ع�شر ،فيما تك ّر�ست ا�ستقاللية امللحن،
حيث فتح موت�سارت الطريق للأ�سطورة بيتهوفن ،لي�صبح من
�أوائل املو�سيقيني امل�ستقلني :يكتب ما يريد عندما يريد ،فجاءت
�إنتاجاته املو�سيقية كال�سيكية ورومان�سية يف الوقت نف�سه،
ومبتكرة ب�شكل ملفت.
ومل تكن تلك نهاية مرحلة وح�سب ،بل بداية عهد جديد �أي�ض ًا،
�إذ بات بيتهوفن منوذج ًا يحتذى ،ومرجعية يف خمتلف �أنواع
املو�سيقى� ،سواء ملعا�صريه من املو�سيقيني� ،أو للمو�سيقى يف
امل�ستقبل ،وهكذا ،مل يكن ثمة جمال للتوا�صل بني الكال�سيكية
والرومان�سية!

مو�سيقى

�سيد دروي�ش

سيد درويش
عبقري الموسيقى
ماجد حممد الدهامني  /الأردن
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يف تاريخ الأمم �شخ�صيات ترتك اثرها يف هذه الأمم ،وك�أنها
�أح��داث هامة طبيعية او اجتماعية كالفتوحات واالنقالبات
الفكرية ،وعند كل امة عدد لي�س بكبريمن هذه ال�شخ�صيات،
فاذا ذكرت هذه االمة يف التاريخ  ،ذكرت بهذه ال�شخ�صيات
التي متثل ح�ضارتها ون�ضالها ،ومن هذه ال�شخ�صيات بالن�سبة
لالمة العربية ،يف جمال املو�سيقى ،ظهرالعبقري �سيد دروي�ش
املغني وامللحن الذى عا�ش �سنوات قليلة ترك يف نهايتها �أثرا ال
ميحى يف تاريخ املو�سيقى العربية.

اال�سكندرية ....ت�شهد مولده
ولد �سيد دروي�ش البحر النجار ،يف حي كوم الدكة املعروف
باال�سكندرية يف اوائل عام  ،1892وكان ابوه جنارا ب�سيطا،
ومت��ت ت�سمية امل��ول��ود �سيد ،واخ���ذت ام���ه احل��اج��ة(م��ل��وك)
تعنى برتبيته وكذلك اخته ،وت��ويف وال��ده عندما كان فى �سن
ال�ساد�سة ،فكفلته امه وخال له ،والتحق �سيد مبدر�سة ذات طابع
ديني هي مدر�سة(�شم�س املعارف) وهي تعنى بقراءة القر�آن
وترتيله وجت��وي��ده ،و�سرعان ما ظهرت على الطفل عالمات
النبوغ واجتاز التجارب الفنية ،وبرع فى الغناء ،وكان يغني
يف احلفالت املدر�سية ،وعندما بلغ العا�شرة ت��رك املدر�سة
واجته الى الغناء ،وكان ي�شارك يف �سهرات الغناء الديني عند
بع�ض االغنياء ،واخذ على عاتقه االنفاق على عائلته ،وعمل يف
مهنة (الدهان) ،وراح هو ورفاق له ،يعملون يف طالء البيوت
اجلديدة ،والحظ زمال�ؤه حالوة �صوته ،فكانوا يطلبون منه ان
يغني لهم  ،ولكن الفن قد جرى يف دمه فرتك مهنة الدهان،
والتحق بفرقة (كامل الأ�صلي) ،ويف تلك الفرتة ت��زوج ومل
يتجاوز عمره ال�ساد�سة ع�شرة ،وكانت هذه الفرقة من الفرق
املبتذلة؛ فرتكها.
ولال�ستماع لغناء ال�شيخ على احلارث ومو�شحات ال�شيخ �سالمة
ح��ج��ازي ،ا�ضطر ال��ى العمل يف اح��دى املقاهي الرخي�صة،
واختلط باملو�سيقيني الذين كانوا يعتقدون ان االلهام الي�أتي اال
ب�شرب املكيفات واخلمر ،وخدع �سيد دروي�ش بهذه الفكرة واخذ
وهو فى ريعان ال�شباب يتعاطى املخدرات.
ولكنه هجر تلك املقاهي ،وعمل فى مهنة البناء ،وك��ان يغني
لرفاقه يف العمل  ،وت�شاء امل�صادفة ان تتدخل يف حياته ،فقد
كان يجل�س يف مقهي قريب من مكان عمل �سيد دروي�ش املمثل
املعروف �أمني عطاهلل وكان ذلك عام ،1909فالتحق بالفرقة
و�سافر معها الى ال�شام ،وا�ستمع الى املو�شحات  ،وما ي�سمى(
بالدور) وتعرف على املو�سيقيني الكبار واملغنيني امثال :عمر
البط�ش واحمد الفق�ش وال�شيخ على الدروي�ش وطيفور الذين
يحفظون تراثا �ضخما من املو�سيقى العربية القدمية .وا�ستفاد
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ا�ستفادة مو�سيقية كبرية من ه�ؤالء ولكنه ف�شل ماديا ....فرجع
الى اال�سكندرية ،ويف اثناء �سفره بالبحر الى �سوريا ولبنان رزق
بابنه حممد البحر.
وع��اد الى املقاهي املبتذلة ،حتى ا�صبح يغني فى (ب��ار) مما
جعل �أهله يتذمرون منه ،فرتكه وعمل يف حمل جتاري ،وبعد
ذلك رجع الى فرقة �أمني و�سليم عطااهلل و�سافر مرة ثانية الى
ال�شام ،حيث مكث �سنتني.
وع��اد الفنان �سيد ال��ى اال�سكندرية ع��ام  1914ليبد�أ حياة
جديدة ،فقد ا�ستفاد كثريا من االنغام واالوزان وحفظ الوانا من
الغناء �سخره فيما بعد فى تكوين احلانه الروائية ،واختار �سيد
دروي�ش فرقة خا�صة من العازفني ،وتعلم على يد احدهم كتابة
النوتة املو�سيقية ،وتعلم �سيد دروي�ش العزف على العود ...وقام
بت�أليف العديد من املقطوعات الغنائية التى كانت ت�أتي نتيجة
لالحداث ،فهو الذي نظم الن�شيد امل�صري املعروف ،وهو ن�شيد
(بالدي بالدي) والذي ا�صبح الن�شيد الوطني امل�صري ،وقدم
العديد من املو�شحات الرائعة التي فيها كل معاين الطرب وح�سن
االنتقال ومن �أ�شهرها :ياترى بعد البعاد ،يا�صاحب ال�سحر
احلالل ،ياعذيب املر�شف ،وانتقل بعد ذلك الى تلحني االدوار،
وكانت �أدواره هذه مراجع للمطربني واملغنيني يرجعون اليها
ل�شدة �ضبطها واتقانها وتطريبها ومن �أ�شهرها :ياللي قوامك ،
ياف�ؤادى ..يف �شرع مني ،وعدد من االدواربلغ عددها ع�شرة.

وقد �أ�صبحت هذه االدوار منوذجا يحتذى به وطريقة يقتدى بها
يف تلحني االدوار وغئانها ،وهي تختلف كثريا عن االدوار التي
حلنها من �سبقوه.
و�شارك �سيد دروي�ش يف تلحني االغاين اخلفيفة التى ا�شتهرت
�شهرة وا�سعة وتناقلها املطربون واملطربات وق��د بلغ عددها
خم�سني �أغنية منها حلن جزء منه باال�سكندرية واجلزء االخر
بالقاهرة ،ومن هذه االغنيات :ب�صارة براجه ،يانا�س انا مت يف
حبي ،يابلح زغلول ،زورونى كل �سنة مرة.

امل�سرحيات الغنائية
كانت االغاين اخلفيفة (الطقاطيق) فاحتة خري بالن�سبة للفنان
�سيد دروي�ش  ،اذ ا�ستمع الفنان امل�سرحي الكبري جورج ابي�ض
الى اغنية (زوروين كل �سنة م��رة) فاعجبته ،وق��رر ان يلحن
�سيد دروي�ش اغاين م�سرحياته الغنائية بالقاهرة ،ومل ينجح
بالقاهرة ،وكان ذلك عام  ،1917وقدم م�سرحية مع ال�شيخ
�سالمة حجازي هي (غانية االندل�س) ومل يوفق ...وطلب منه
جورج ابي�ض تلحني رواية (فريوز �شاه) لقاء ع�شرين جنيها،
ولكن الرواية �سقطت �سقوطا مريعا ،وعا�ش دروي�ش يف القاهرة
�ست �سنوات فقط ،،والتقى فى تلك الفرتة ال�شاعر بديع خريي
وك ّونا معا ثنائيا خالدا يف تاريخ املو�سيقى والتمثيل الغنائي،
وقدم �سيد دروي�ش احدى وع�شرين م�سرحية جاء فيها ما يقارب
من مائتي حلن.
وتعد تلك الفرتة �أه��م فرتة يف حياة �سيد دروي�ش ،فقد قدم
�أف�ضل انتاجه ،واجته الفنانان �سيد دروي�ش وال�شاعر بديع خريي
�صوب الطبقات الفقرية من عمال و�صناع وموظفني ،ومن هذه
االغاين � :أغنية ال�سقايني  ،العمال ،ال�صنايعية ،وكلها �أغان
معروفة يف كل انحاء الوطن العربي  ،وبجانب ال�شاعر بديع
خ�يري� ،شارك العديد من ال�شعراء يف جن��اح �سيد دروي�ش،
ومنهم :ال�شعراء والزجالون �:أم�ين �صدقي ،وال�شاعر الكبري
بريم التون�سي ،وقد كان لهذه االزجال الرائعة من ثالثة �شعراء
كبار �أثر كبري يف رفع م�ستوى الأغنية وامل�سرحية يف تلك الفرتة،
وهي نهاية احلرب العاملية االولى.

كان يعلم �أن املو�سيقى الغربية متقدمة يف العالمات املو�سيقية
والت�سجيل والت�صوير وتعداد اال�صوات ،وقد حاول ادخال ذلك
كله على املو�سيقى العربية ،وا�ستعمل �آله البيانوالتي �صاحبته يف
كل احلانه التمثيلية ،وا�ستعمل (ن�صف ال�صوت) االجنبي بدل
(ربع ال�صوت) ال�شرقي.
عا�ش �سيد دروي�ش يف القاهرة بني  1917حتى عام ،1923
وحلن لفرق متنوعة منها :فرقة الريحاين ،وفرقة علي الك�سار،
وف��رق��ة ج��ورج ابي�ض ،وعبد الرحمن ر���ش��دي  ،وه��ذه الفرق
امل�سرحية كانت تعد اهم واكرب الفرق امل�سرحية يف تلك الفرتة،
و�سجل العديد من اعماله ،وتقدمت به احلال ماديا حتى انه
كان يطلب يف بع�ض االحل��ان مبلغ الف جنيه وهو مبلغ خيايل
بالقيا�س الى تلك االيام.
ويف تلك الفرتة ازداد ان�صرافه الى املكيفات وال�سهر والطعام،
و�شعر بعدها بالتعب ،فاقلع عن بع�ض عاداته ،ويف �شهر ايلول
عام  1923ذهب الى اال�سكندرية؛ لريى �أمه واخواته ،وهناك
التقى حبيبته القدميه(جليلة) ف�سهر عندها و�شرب ودخن
مكيفات ،ولكنه مل يكد ي�صل الى بيت اخته يف ال�صباح الباكر
حتى جاءته الذبحة ال�صدرية فتويف ،وقد كان من املقرر انه
�سيغني يف نف�س اليوم مبنا�سبة ع��ودة الزعيم امل�صري �سعد
زغلول الذي كان منفيا يف جزيرة �سي�شل.
وهكذا رح��ل عبقري املو�سيقى العربية ،وم���ازال العديد من
البلدان العربية ،تقيم حفالت بذكراه كل ع��ام ،بالرغم من
مرور  85عاما على وفاته ،وماتزال اغنياته يف االذه��ان ويف
الذاكرة العربية ،كلما �سمعنا فريوز ت�شدو (�شط اال�سكندرية
يا�شط الهوا).

�صور املو�سيقار �سيد دروي�ش يف �أحلانه كل خ�صائ�ص ال�شعب
امل�صري بكل طبقاته ،وخا�صة ال�شعبية فكان يجعل للكلمات
نغمات تنا�سبها ،وك��ان مرهف الآذان واحل�س يلتقط النغمة
املعربة من �أف��واه البائعني واالنا�س العاديني في�صوغها بكالم
جديد وحلن جديد ،كاحلان  :جتار العجم ،وحلن ال�شيالني،
وال�سقايني ،الذين ذهب مبو�سيقاه اليهم فا�ستمع الى نغماتهم
ونداءاتهم  ،كما كان ميلك روح التجديد فى مو�سيقاه ،فقد
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هل ي�ستطيع املو�سيقار وهو �سجني يف �صممه التام ان ينتج
احلانا تكون م�صدر ا�سعاد للعامل كله ،برغم انه مل ي�ستمتع
ب�سماع نغمة واحدة مما يبدعه خياله يف دنيا الفن والنغم؟
ذلك ما جتيب عنه حياة فنانني بائ�سني هما فوق القمم
ال�شاخمة م��ن اع�ل�ام املو�سيقى ،ا�شرتكا معا يف حمنة
ال�صمم امل��ري��رة ،انهما (لودفيج ف��ان بيتهوفن) عبقري
املو�سيقى اخلالد ،واملو�سيقار(فردريك �سميتانا) رائد
املو�سيقى القومية يف ت�شيكو�سلوفاكيا.
بيتهوفن ...طفولة معذبة
قال ( فكتورهوجو) اديب فرن�سا الكبري( :مثل املانيا يف
قارة اوروبا ،مثل الهند يف �آ�سيا ،هي قلبها وم�صدر فل�سفتها
وعلومها وفنونها كافة ،ومن االبطال فيها اعالم املو�سيقى،
وتاج ه�ؤالء(بيتهوفن).
كان (يوهان) والد بيتهوفن مغنيا  ،وظل طوال حياته مغنيا
متوا�ضعا ،وتزوج (يوهان) من ارملة كانت تعمل و�صيفة يف
البالط ،وكانت الثمرة االولى لزواجهما طفال� ،أما الطفل
الثاين فهو ذلك الطفل املعجزة( لودفيج) ..واملعتقد ان
والدته كانت يف �شهر كانون االول(دي�سمرب) عام 1770
مبدينة بون.

ا�شراقة فى حياته
بعد وفاة والدته التي كان �شديد التعلق بها� ،شاء القدر ان
تكون هناك ا�شراقة يف حياته ،وكانت هذه اال�شراقة هي
تلك الفتاة امل�سماة (اليونورا) فقد كانت �أهم و�أكرب حب
يف حياة (بيتهوفن) ،و�سبب معرفته بهذه الفتاة هو انه كان
يعلمها املو�سيقى ،وتعلم واكت�سب بيتهوفن من (اليونورا)
الكثري من ال�صفات النبيلة ،وا�ستمرت عالقته بها فرتة
طويله ،وتطورت تلك العالقة بينهما من �صداقة حميمة
جدا وبريئة ،الى حب طاهر ،ثم لكرثة �سفراته �ضاع هذا
احلب.
و�سافر ال��ى فيينا وبعد ه��ذه الرحلة ،ق��ام بت�أليف ثالث
ثالثيات ،وكان ذلك عام  ،1795وت�شرتك يف اداء هذه
الثالثيات �آالت البيانو والكمان ،والكمان (الفيولن�شيل)
ون�شر هذه الثالثيات با�سم عمله االول ،و�أل��ف ال�سوناته
املحزنة(الباتيتيك) ،وحلن ق�صيدة(�أولبيدا).
ويف ع��ام  1797الح��ظ بيتهوفن �ضعفا بحا�سة ال�سمع
لديه ،ومل يعرف احد مبا ا�صابه حتى انتهى به املطاف الى
ال�صمم التام .ويف عام  1807قدم ال�سمفونية ال�ساد�سة
(الرعوية) وهي و�صف حلياة الريف ،وهي اروع ما انتجه
بيتهوفن ،ولكن الف�شل كان من ن�صيبه اذ ا�ستقبل النقاد

كان (يوهان) يعامل ابنه (لودفيج) بال�شدة والغلظة ،حتى
لقنه العزف على �آلة البيانو ،و�أ�صبح (لودفيج) ماهرا يف
العزف عليه ،رغم االرهاق ال�شديد والق�سوة ،التي القاها
من والده ،اال انه اتقن العزف ،وعندما بلغ بيتهوفن احلادية
ع�شرة ،ق��رر وال��ده ان يعلمه العزف على �آل��ة (االرغ��ن)
حتى نبغ فيها ،وعندما بلغ الثالثة ع�شرة �أخرجه والده
من املدر�سة ،لذلك مل يكن يجيد الكتابة ..ويف ذات العام
ظهرت له ثالثة م�ؤلفات للبيانو من نوع (ال�سوناتا)  ،ثم
�سافر (لودفيج) على نفقة الأمري (مك�سمليان) الى فيينا،
حيث كان يوجد بها اهم اقطاب املو�سيقى �أمثال :هايدن
وموت�سارت ،وذه��ب لودفيج ال��ى موت�سارت ،وع��زف امام
موت�سارت احلانا رائعة من خياله� ،آث��ار ده�شة موت�سارت
واعجابه بهذه العبقرية ال�صغرية.

�سميتانا
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هذه ال�سمفونية بفتور �شديد ،وف�شل يف حبه مع تلميذته
(تريزا مالفاتى) ..و�ساءت حالته النف�سية وامل��ادي��ة ،ثم
�سافر الى مدينة بوهيميا ،حيث التقى ال�شاعر (جيته)...
وا�شتدت ازمته املالية ويف ذلك الوقت ظهرت (ال�سمفونية
ال�سابعة) لبيتهوفن ،وهي ا�ستعرا�ض مو�سيقي بارع ملهرجان
من الفر�سان ،وت�صوير حلياة �شعب حربي ،وظهرت بعد
ذلك (ال�سمفونية الثامنة) ،وهي قطعة م�سرحية تتجلى
فيها روح الفكاهة.

�سميتانا

ويف عام  1814كان بيتهوفن قد بلغ الرابعة واالربعني
من عمره وزاد �صممه ،و�أل��ف يف تلك الفرتة (ال�سمفونية
التا�سعة) وهي �أروع �أنتاج مو�سيقي �أخرج للنا�س حتى الآن،
و�أخلد االعمال املو�سيقية اطالقا ،وبلغ فيها بيتهوفن قمة
جمده ،وكانت هي ال�سمفونية االخرية.
وا�صيب بيتهوفن بالتهاب رئوي بعد زي��ارة اخيه ،وبعدها
�أ�صيب بحمى �شديدة ،ويف  26اذار (مار�س) عام 1827
رحل هذا املو�سيقار العبقري عن احلياة وخرج يودعه 20
الف �شخ�ص ،و�ستظل �أعماله باقية واحلانه تبعث احلب
واالمل يف النا�س.
فردريك ...عبقرية مبكرة
ولد(فردريك �سميتانا) من ا�سرة ع�صامية ،فوالده كان
يعمل ب�صناعة امل�شروبات الروحية ،وكان اليقر�أ واليكتب،
ولكنه تعلم العزف على �آل��ة الكمان ،ورزق فران�س والد
فردريك بخم�س بنات ،ثم رزق بعد ذلك بالطفل فردريك
الذي ولد يف اذار (مار�س) عام  ،1824وتعلم العزف على
�آلة الكمان مثل والده ،و�سجل له معلمه اول م�ؤلفاته عندما
كان يف اخلام�سة ،وهي قطعة من نوع مو�سيقى الفال�س ،ويف
ال�ساد�سة ع�شرة من عمره قدم اول��ى حفالته املو�سيقية،
وكان ذلك عام ،1830عندما �أقيم مهرجان لالحتفال
بتاريخ تعميد فران�س الثاين ،وانتقلت ا�سرته من مدينة
(بوهيميا) الى مدينة �أخرى ،ودر�س هناك املو�سيقى وكون
فرقة مو�سيقية مكونة من رباعي عزف ،وبعد �أن �أمت درا�سته
الثانوية ،انتج عام  1842مقطوعة مو�سيقية ،وبعدها
�سافر ال��ى (ب��راغ) رغ��م معار�ضة وال��ده ،ويف ب��راغ عا�ش
اربع �سنوات اذ تتلمذ على يد �أمهر عازف كمان (جوزيف
بروك�ش) ،وكان ال�ستاذه (بروك�ش) اكرب االثر يف ان يحتل
�سميتانا مكانة رفيعة بني اع�لام امل�ؤلفني ،يف املو�سيقى،
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ثم ارتبط بق�صة حب مع فتاة ا�سمها (كتارنيا) وذلك
عندما كان يف الع�شرين من عمره ،وخلد حبه حلبيبته يف
جمموعة من امل�ؤلفات �أطلق عليها ا�سم (مقطوعات �صغرية
وارجت�����االت) ،وك��ان��ت ا�سماء ه��ذه امل��ق��ط��وع��ات :الطهر،
ال�شجن ،ان�شودي ،ال�سعادة ،اللوعة ،مقابالت .وعا�ش �سميتانا
ظروفا مادية �صعبة ،واراد ان�شاء معهد للمو�سيقى يف مدينة
براغ ،فقام بعدة رحالت يف انحاء ت�شيكو�سلوفاكيا لكنها منيت
بالف�شل ،وعندما ا�شتد به العوز والفقر ،قرر انه لي�س هناك
من �سقوم مب�ساعدته غري املو�سيقار العبقري (فرانزلي�ست).
�صداقة قوية
لقد حل الفقر عقدة ل�سان �سميتانا ،واج��رت احلاجة
م��داد قلمه ف��راح ي�سطر تلك املجموعة من م�ؤلفاته التي
ك��ان عنوانها (املقطوعات ال�ست املميزة) و�أه��داه��ا الى
املو�سيقار (لي�ست) ومعها طلب العون منه يف ر�سالة مطولة،
ورد املو�سيقار العظيم (لي�ست) ب�صورة تدل على النبل،
فقد وعد �سميتانا ب�أنه �سوف يطبع مقطوعاته التي اهداها
له ،و�سيبذل جهده ليكون اجره عليها جمزيا ،وبذلك فتح
(لي�ست) ل�سميتانا باب امل�ستقبل املغلق؛ ومل يحل (لي�ست)
امل�شكلة بقر�ض ي�شعر به �سميتانا بالدين واملذلة او يقت�صر
بحل م�ؤقت ؛ ويف عام  1848حتقق امل �سميتانا وافتتح
مدر�سة وعا�ش يف بحبوحة من العي�ش وتزوج من حمبوبته

(كتارينا ك��والر) وتوطدت اوا�صر ال�صداقة بني (فرانز
لي�ست) و�سميتانا وكان دائما ما يبعث انتاجه الى(لي�ست).
ولكن القدر كان يقف له باملر�صاد؛ فماتت طفلتاه ،ومل يبق
له غري طفلته �صويف ،ثم مات والده  ،وبعده ب�سبع �سنوات
توفيت والدته  ،ونتيجة هذه الفواجع قام بتاليف العديد من
الثالثيات التي ت�ؤديها الة البيانو والكمان والفيو لن�شيل ،و
يف عام  ، 1856زار (لي�ست) مدينة براغ ،حيث ا�ستقبله
�صديقه �سميتانا وكان �سميتانا ي�ستمع كل يوم الى معزوفات
�صديقه (لي�ست) ومل يكن هذا العزف بهدف املتعة وامنا
ك��ان يعد حت�ضريا درا�سيا ي�شبه االع��داد اجلامعي ،مما
�ساعد �سميتانا يف تطوير انتاجه الفني.
وقرر بعد ذلك ان يهاجر الى ال�سويد ،وا�ستقر بها خم�س
�سنوات ،كان فيها رئي�سا للجمعية املو�سيقية  ،ومل تنقطع
الر�سائل بينه وب�ين �صديقه (لي�ست) ،وزادت م�ؤلفاته
وجناحاته للم�ؤلفات الكبرية لالورك�سرتا.
واخ��ذ يحطم القاعدة التي كانت تلتزمها ال�سمفونيات
القدمية من �ضرورة بنائها على ارب��ع حركات ،ور�أى اال
يخ�ضعها يف الرتكيب لغري م�ستلزمات التعبري املو�سيقي
الذي يهدف اليه ،فاملعاين هي التي ي�صح لها ان تتحكم
بالقالب ولي�س القالب هو الذي يتحكم باملعاين.

ورحلت زوجته مما ا�صابه بحالة �شديدة من احلزن ،و�سافر
الى مدينة (فاميار) حيث التقى �صديقه (لي�ست) وقدما
معا اجمل االحل���ان وامل��ع��زوف��ات ،حيث كانا يقيمان معا
حفالت م�سائية يعر�ض فيها الكثري من م�ؤلفاتهما .ثم عاد
الى مدينة براغ حيث قدم ق�صيدته ال�سمفونية (مع�سكر
فالن�شتني)وقد �صور فيها اال�سواق التي تختلف عليها الوان
املجتمع وا�ستعر�ض مظاهراالحتفاالت الدينية ،ومع تزايد
الوعي القومي يف املدن الت�شكية عاما بعد عام� ،سمح له �سنة
 1851الول مرة باقامة حفالت يف م�سارح براغ  ،ورغم
ذلك فقد وجد �سميتانا االب��واب جميعها مو�صدة بوجهه
 ،ويف عام  1862رحل الى ال�سويد القامة ب�ضع حفالت
بها ،وهناك اح�س يف اذنيه الول مرة باعرا�ض املر�ض الذي
انتهى به الى ال�صمم التام  ،ولكنه عاد بعد �شهور الى براغ ،
ويف اثناء ذلك قدم االوبرا االولى با�سم (الرباندبنور جيون
يف بوهيميا) ،وهي تعبري �صادق عن املو�سيقى الت�شيكية التي
ارتفع بها الى الذروة ،ثم حلن اوبراكوميك فكاهية -وكانت
با�سم (اخلطيبة املبيعة )،ومت تعيينه بعدها رئي�سا للم�سرح
 ،ثم قام بت�أليف اوبرا داليبور) وبعد ذلك اوبرا (ليبو�سا
) ،ثم اوبرا(ارملتان ) .وبينما كان يوا�صل جهده العبقري
يف الت�أليف املو�سيقي  ،كان يعاين ال�صمم  ،باال�ضافة الى
هجوم النقاد عليه ،وعام  1874ا�صبح الفنان يف �صمم
ت��ام ،وا�ضطر ال��ى م��غ��ادرة مدينة ب��راغ وعا�ش مع ابنته،
وت��ده��ورت او���ض��اع��ه امل��ادي��ة  ،وك��ان��ت اخ��ر م�ؤلفاته عام
 1880هي اوبرا (حائط العفريت).
ما �أعظم ال�صديق ال��ذي ي��ويف �صديقه حقه حني تق�سو
الظروف ،ويقف بجانب �سميتانا �صديقه الويف (لي�ست ) ذو
القلب الكبري والفن العظيم  ،ويعلن (لي�ست ) انه �سيقدم
حفال يكون دخله ملعونة الفنان (�سميتانا )الذي كان يذهب
لالطباء لعالج ال�صمم لكن دون فائدة.
تفاقمت حالة �سميتانا حتى فقد ذاكرته ،ويوم بلوغه �سن
ال�ستني كان غائبا عن وعيه اطالقا  ،وا�صبح �ضعيف البنية
 ،ويف عام  1884رحل عن احلياة  ،حيث دفن يف مدينة
براغ التي اقامت له جميع مرا�سيم الدفن الالئقة به،حيث
حمل جثمانه الى مقابر العظماء .....وبكاه �صديقه احلميم
(فرانز لي�ست )الذي ت�أثر بهذا امل�صاب ت�أثرا كبريا.

االملاين بيتهوفن
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�أثبتت الدرا�سات العلمية والأبحاث الرتبوية املتخ�ص�صة,
�أن املو�سيقى ب�ألوانها و�إ�شكالها املختلفة تعد م��ن �أه��م
الو�سائل التي ت�ساعد على تطور الطفل ،ومن��وه ال�سليم
وت��ك��وي��ن �شخ�صيته امل��ت��م��ي��زة .وت�شكل ل��ه طريقته التي
ت�ساعده على اكت�شاف العامل والنا�س الذين يحيطون به،
وال تتوقف فوائد الأن�شطة املو�سيقية عند هذا احلد فهي
طريقة ناجحة يف تنمية قدرات الطفل الإدراكية واجل�سمية
واالجتماعية واحل�سية  .يكت�سب من خاللها الطفل القيم
واملعارف واملهارات التي ت�ؤهله لالندماج يف احلياة .
كما �أن لدى الطفل ن�شاط ًا كبري ًا بحاجة بني فرتة و�أخرى
لإف��راغ �شحنات ن�شاطه الداخلي؛ الن احلركة والن�شاط
والت�سلية ت�ؤدي دور ًا �أ�سا�سيا يف اكتمال منوه.
ولقد تطورت املو�سيقى بتطور الإن�سان الذي �أح�س ب�أهميتها
وت�أثريها عليه حتى �أ�صبحت حتتل مركز ًا تربويا هاما.

والقدرة على املالحظة وتنمية الذاكرة ال�سمعية وت�سهيل
التعلم وتلقي املواد الدرا�سية .

وق���ال الفيل�سوف ال��ي��ون��اين �أف�لاط��ون م��ع�برا ع��ن �أهمية
املو�سيقى يف الرتبية � « :إن املو�سيقى اق��وى �أداه تربوية
الن الإيقاع وتوافق الأ�صوات ي�شقان طريقهما �إلى �أعماق
النف�س الب�شرية ويك�سبانها جماال وف�ضال دائمني»؛ كون
الأط��ف��ال �شديدي احل�سا�سية نحو املو�سيقى ،التي لها
قدرة كبرية يف ت�شكيل �شخ�صية الطفل ،وتتميز املو�سيقى
�أي�ضا بقدرتها على الت�أثري يف �أدق انفعاالته والتعبري عن
�أحا�سي�سه وعواطفه وم�صاحبته يف اغلب حلظات وجودة
بد ًءا من �إن�صاته لدقات قلب �أمه  ,فالعناية بالطفل تبد�أ من
مرحلة التكوين فت�صاحب املو�سيقى اجلنني منذ احلركة
الأول��ى حتى توقف النب�ض .وينمو الطفل وتنمو عالقته
باملو�سيقى .

وعند ممار�سة الطفل للغناء والألعاب املو�سيقية ف�إن ثقته
ببنف�سه تتعزز ،ويعرب عن انفعاالته و�أحا�سي�سه بال خجل
وتتوطد عالقته مع اقرانه .

�إن لعب الأطفال يكاد يتماثل مع الإبداع الفني ,ووجه التماثل
يكمن يف عدم الإكراه والبحث عن املنفعة لدى الطفل كما
الفنان الذي يبحث عن االبتكارواخليال والعفوية.
وللن�شاط املو�سيقي دور يف تنمية التوافق احلركي والع�ضلي
يف الن�شاط اجل�سماين  ,بت�أدية جمموعة م��ن امل�ه��ارات
احلركية � ,إ���ض��اف��ة �إل��ى ت��دري��ب الأذن على التمييز بني
الأ���ص��وات املختلفة ،وتنمية ه��ذه اجل��وان��ب اجل�سمية من
خالل �أن�شطة مو�سيقية متعددة كالتذوق املو�سيقي والغناء
والإيقاع احلركي ،والعزف على الآالت املو�سيقية املختلفة.
وتعمل الرتبية املو�سيقية على تنمية الإدراك احل�سي

ودعا املو�سيقار النم�ساوي(كارل �أورف)()carl orff
الى �أن يتعلم الطفل املو�سيقى يف البداية بكل حرية من
خالل اال�ستماع واللعب قبل ان يتقيد بالقواعد والنظريات.
كما دعا الى التعليم املو�سيقي عن طريق اللعب والغناء غري
املنظم ثم التحول �إلى اللعب والغناء املنظم؛ الثارة خيال
الأطفال وا�ستغالل الطاقة احلركية عندهم  ،واال�ستماع
�إل��ى الأغ��اين ال�شعبية والق�ص�ص ،وحماكاة هذه الأغ��اين
من خالل الت�صفيق والرك�ض والألعاب الإيقاعية املختلفة
 ،و�صوال للتطور بالإيقاع والغناء مع منو الطفل ،والتدريب
على الأداء اجلماعي وغناء بع�ض النغمات املو�سيقية،
وت�صفيق �إ�شكال �إيقاعية من خالل جمموعات.
ورمب��ا تظهر عالمات املوهبة والقدرة املو�سيقية عند
الطفل يف �سنوات مبكرة من عمره  ،ورمبا ا�ستطاع الغناء
ب�صورة �سليمة يف عمر مبكر ،بينما ال ي�ستطيع الكبري
اكت�ساب هذه املهارة.
و�أظ��ه��رت ال��ع��دي��د م��ن الأب��ح��اث �أن ع���ازيف (الكمان
والبيانو) ظهرت موهبتهم يف ال�سنوات اخلم�سة الأولى من
عمرهم مثل:بجانيني و�شرتاو�س وموت�سارت ،فاملو�سيقى
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�إذا ما وظفت بطريقة �سليمة ف�إنها تفرز لنا جيال حمرتفا
ميار�س دوره ون�شاطه بكل ثقة واقتدار.
ويف الع�صر احل��دي��ث زاد اه��ت��م��ام ال��ن��ا���س باملو�سيقى
واعرتفت �أكرث الأمم بف�ضلها ك�أداة تهذيب للفرد ومتا�سك
املجتمع ،وتنقية �أذواق االفراد بال�صفات االن�سانية الرفيعة،
و يقول ال�شاعر العربي (معروف ال�صايف )-:
�إن رمت عي�ش ًا ناعم ًا ورقيقا
		

فا�سلك �إليه من الفنون طريقا

و�أجعل حياتك غ�ضة بال�شعر
		

والتمثيل والت�صوير واملو�سيقى

ويقول ال�شاعر �أي�ضا:ـ ـ
ارقىال�شعوب متدن ًا وح�ضارة
		

من كان منهم يف الفنون عريقا

واالهتمام بالرتاث املو�سيقي وتوظيفه يف الرتبية املو�سيقية
واالطالع على الثقافة املو�سيقية لدى ال�شعوب الأخرى يعمق
التوا�صل مع املجتمع وي�سهم يف �إر�ساء ال�سالم واملحبة بني
النا�س جميع ًا .
كما �أن للمو�سيقى جانبا ترويحيا ي�ساعد يف بث روح
�إيجابية للعملية التعليمية التعلمية ,اذ �إن تعليم املو�سيقى
تك�سب الطلبة مهارات وقدرات على الرتكيز وامل�ساعدة يف
حفظ املباحث الأخرى.
وللمنهاج املو�سيقي دور مهم يف ت�شكيل �شخ�صية الطالب
وتعميق ثقته بنف�سه وم�ساعدته على اح�ترام الآخ��ري��ن،
و�إدراك قيمة الوقت وامل�شاركة يف العمل اجلماعي لإك�سابهم
مهارات عديدة منها  :ـ

فالفنون ب�شكل ع��ام تعد اح��د �أه��م املعايري للحكم على
م�ستوى تقدم الأم��م ثقافي ًا وح�ضاري ًا ,والفن ابن الذوق
الرفيع واحل�س املرهف ,ومن �سما ذوقه فانه يع�شق الف�ضائل
ومكارم الأخالق.

•مهارة الأداء و اال�ستماع والتذوق والنطق والقراءة
والتحليل مما ي�ساعد على الإب���داع واحل�صول على
معرفة مو�سيقية وم��ه��ارات وق��درات ت�ؤهله لالرتقاء
مب�ستواه الفني والعلمي ،وفهم من��اذج م��ن الثقافة
املو�سيقية العاملية ،وامل�ساهمة يف رفع م�ستوى الذوق
املو�سيقي للمجتمع ،والوعي ب�أن املو�سيقى ت�سهم يف
حت�سني امل�ستوى االقت�صادي للفرد  ,بالإ�ضافة �إلى
دورها الرتويحي .
• ت�شغل م�س�ألة التعليم املو�سيقي جانب ًا هام ًا من تفكري
املربني وامل�س�ؤولني واملخت�صني يف املناهج التعليمية،
ويف هذا ال�صدد تطرح جمموعة من الأ�سئلة نف�سها،
وهي :ـ

واملو�سيقى وال��غ��ن��اء حت��اف��ظ��ان على ع���ادات ال�شعوب
وتقاليدها وثقافتها ب�شكل عام ,وحتقق الأهداف املن�شودة
من عزة وحما�س وتذوق جمايل ,فالغناء مثال فن ت�شاركي
ت�شرتك فيه �أكرث من حا�سة و�أكرث من طرف ,لذلك كان
الغناء كاملو�سيقى عالج ًا لكثري من االمرا�ض ,كما �أنها تزيد
من �إنتاجية العاملني وتبث فيهم �شعور ًا بالراحة والطم�أنينة
واالن�سجام م��ع النف�س ،واث��ب��ت العديد م��ن الأب��ح��اث �أن
للمو�سيقى دورا مهما يف زي��ادة الإنتاجية يف كل مناحي
احلياة .

•هل يقت�صر املنهاج املقرر على تعليم الطفل الأنا�شيد
ومبادئ النوتة املو�سيقية؟

والفنون اجلميلة بد ًءا من الكلمة ومرورا باملو�سيقى والغناء
والنحت والر�سم والتمثيل توظف لغايات تربوية و�أهداف
�إن�سانية �سامية ,لذلك ف�إن الفنون مثريات جميلة ,واجلمال
مثري قوي ،وله ت�أثريه على العقل والروح والوجدان .
ولننظر �إل��ى اجلانب الوظيفي للفنون فهي رم��ز كربياء
الأم���م ,وه��ي ول��ي��دة ال���ذوق ال�سمح الرفيع؛ كونها ت�سمو
ب�إن�سانية الإن�سان وت�صرع �أنانيته وعدوانيته وحتيلها �إلى
حمبة و�سالم و وئام .
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وعليه ,فقد �أدخلت املو�سيقى �ضمن املناهج الدرا�سية
امل��ق��ررة يف امل��دار���س ,مل��ا لها م��ن دور يف املحافظة على
الثقافة العربية .

•هل الأ�سلوب النظري وحده ي�ساعد على تنمية قدرات
الطفل الإبداعية ؟
• كيف ميكن تعميق املفاهيم النظرية لدى الأطفال يف
�سن مبكرة للك�شف عن مواهبهم؟
• هل تعليم الأطفال العزف على �إحدى االالت املو�سيقية
عمل ترفيهي �أم هدف تربوي؟

•هل تعليم �أطفالنا العزف يف �سن مبكرة يخدم م�س�ألة رف�ض
الغث وقبول ال�سمني من الأغاين م�ستقب ًال ؟ فجميعنا يعلم
باخلطر الكامن يف �سرعة و�صول مثل هذه الأغاين �إلى كل
بيت.
•ه��ل ه��ذا ه��و اجل��ي��ل املثقف مو�سيقيا ال���ذي ينتظره
فنانونا احلقيقيون الذين ي�سعون �إلى تطوير مو�سيقانا
حيث �سيجدون من ي�صغي �إليهم ويتذوق مو�سيقاهم ؟
�أم هذا هو اجليل الذي ننتظره نحن للتطوير احلقيقي
ملو�سيقانا ؟
•�أي��ن معلم املو�سيقى ال��ذي ميكن حتقيق كل ه��ذا...
وان وجد كيف ن�شجعه وجنزل له العطاء مقابل عمله
الإب��داع��ي ل�ضمان اال���س��ت��م��رار....وه��ل هناك العدد
الكايف منهم ؟

•ت�أمني الكادر املو�سيقي املخت�ص من معلمني ومعلمات
لكل املدار�س .
•تطبيق منهاج الرتبية املو�سيقية املعتمد من وزارة
الرتبية والتعليم .
•ت�أمني قاعات خا�صة جمهزة ب��الآالت املو�سيقية التي
تخدم املنهاج والن�شاط املو�سيقي بحيث تكون هذه
القاعات معزولة �صوتي ًا منع ًا لالزعاج.
•�إث���راء الرتبية املو�سيقية بعقد ال���دورات التدريبية
لتطبيق املنهاج .
•ت�أمني الأجهزة التالية  :م�سجل وكمبيوتر ,وداتا �شو,
لعر�ض الو�سائل التعليمية املو�سيقية ,جهاز �صوت
منا�سب وميكرفونات و�ستا ندات .

•كيف ميكننا ان ن�صل �إل��ى �أك�بر ع��دد م��ن الأط��ف��ال
املوهوبني من خمتلف ال�شرائح االجتماعية ولي�س من
القادرين على �شراء الآلة املو�سيقية فقط.

•ابتعاث الطلبة املوهوبني والراغبني لدرا�سة املو�سيقى
للجامعات الأك��ادمي��ي��ة م��ث��ل  :ج��ام��ع��ة ال�يرم��وك ،
واجلامعة الأردن��ي��ة؛ ل�سد النق�ص احلا�صل من هذا
التخ�ص�ص.

�أت�صور �أن العالج لكل الطروحات الآنفة الذكر يتمحور
حول م�سارات �أوجزها مبا يلي  :ـ

•تخفي�ض ر�سم ال�ساعة الدرا�سية لتخ�ص�ص املو�سيقى
يف اجلامعات .
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•�إيفاد معلمي املو�سيقى املتميزين للخارج الكت�ساب
اخلربات التعليمية .

�ألوان مو�سيقية وغنائية  ,ت�سهم يف �إك�سابهم املهارات
واخلربات املو�سيقية .

•امل�شاركة يف الندوات املو�سيقية واملهرجانات العربية
والعاملية.

•العمل على �إن�����ش��اء ق��اع��ات خا�صة ب����وزارة الرتبية
والتعليم تخدم امل�سرح املدر�سي والن�شاط املو�سيقي
لإقامة االحتفاالت واملهرجانات املختلفة.

•�إ���ص��دار كتيبات تتناول كلمات وم��دون��ات مو�سيقية
للإعمال الغنائية امل�شاركة يف كل من :مهرجان �أغنية
الطفل ،احل��د من ح��وادث امل��رور ومهرجان الأغنية
الوطنية املدر�سي .لي�سرت�شد بها املعلمون� ،إ�ضافة
توزيع مقطوعات مو�سيقية ب�سيطة تنا�سب املرحلة
العمرية للطالب .
•جت�سري ال��ع�لاق��ة ب�ين املعلم وامل�����س��ئ��ول وامل�ؤ�س�سات
املو�سيقية والأكادميية ,ع��ن طريق �إ���ص��دار ن�شرات
م�شرتكة وعقد ندوات مو�سيقية .
•امل�شاركة يف الفرق املو�سيقية املحلية مثل :الفرقة
املو�سيقية ل���وزارة الرتبية والتعليم  ،وف��رق��ة النغم
العربي لنقابة الفنانني االردن�ي�ن ،ك��ون العديد من
معلمي املو�سيقى هم �أع�ضاء يف النقابة ,وفرقة اربد
للمو�سيقى العربية ،وفرقة الفحي�ص للرتاث ال�شعبي؛
لتميز هذه الفرق يف م�ستواها الفني مبا تقدمة من

78

•العمل على �إن�شاء الفرق املو�سيقية املدر�سية يف كل
مدر�سة يتوفر بها معلم مو�سيقى.
• ت�شكيل الفرق املو�سيقية املركزية لكل مديرية من
مديريات الرتبية ،يكون �أع�ضا�ؤها من معلمي ومعلمات
املو�سيقى والطلبة امل��وه��وب�ين واملتميزين يف جمال
الغناء والعزف.
ولهذا حان الوقت كي نتطرق �إلى �أهمية املو�سيقى للطفل
بواقعية و���ص��راح��ة ون�ترج��م �أق��وال��ن��ا ال��ى �أف��ع��ال ملمو�سة
وبو�سائل ح�سية لن�صل ب�أطفالنا �إلى ما نرجوه لهم  .فال
يوجد طفل دون موهبة  ،واملهم هو ايقاظها ودفعها للوجود،
ث��م تنميتها ورعايتها وت��ط��وي��ره��ا ,با�ستخدام الو�سائل
التعليمية املنا�سبة والآالت املو�سيقية املنا�سبة ،ولأن الطفولة
ال�سعيدة تر�سم �صورة م�ستقبل �سعيد وتتقبل الثقافة والعلوم
بي�سر وقابلية مده�شة .

لذا كم هو جميل وخالق ومفيد �أن يكون من �أهداف الأ�سرة
و املربني واملعنيني م�ساعدة التالميذ وخا�صة الأطفال على
تعلم املو�سيقى عزف ًا وغنا ًء ب�أ�سهل الطرق وتنمية قدراتهم
املو�سيقية والإبداعية من اجل االرتقاء باحل�س اجلمايل
 ،ون�شر املو�سيقى يف ريا�ض الأطفال واملرحلة االبتدائية
واملرحلة الثانوية على �أو�سع نطاق ،لأن هذا �سيك�شف عن
�أكرب عدد من املوهوبني الذين قد يكونون يف �أق�صى املدن
والأرياف ،ورمبا يظهر منهم عمالقة يف جيل الغد .
وقد �أدخلت املو�سيقى �ضمن املناهج واالن�شطة املو�سيقية يف
الأردن  ,وجاءت هذه الأن�شطة املو�سيقية يف م�ضمونها من�سجمة
مع فل�سفة الرتبية والتعليم  ،لتعمل على منو الطلبة وتكاملهم
من النواحي البدنية والعقلية واالجتماعية والروحية.
وتعمل وزارة ال�ترب��ي��ة والتعليم على اكت�شاف امل��واه��ب
املو�سيقية والغنائية ون��واح��ي الإب����داع لديهم م��ن خالل
امل�شاركة يف امل�سابقات املو�سيقية ،واملهرجانات كمهرجان
�أغنية الطفل ومهرجان الأغنية الوطنية ومهرجان الأغنية
ال�شعبية امل��در���س��ي ،حيث يتم تعزيز وت��ك��رمي الفائزين
واملبدعني من الفنانني ال�صغار �ضمن احتفاالت تقام لهذه
الغاية.

وتعزيز ًا للدور الذي تقوم به وزارة الرتبية والتعليم يف
االهتمام باملو�سيقى وبالن�شاط املو�سيقى فقد �شارك وفد من
طلبتها يف املهرجان املو�سيقى الدويل للأطفال الذي عقد
يف تركمان�ستان خالل الفرتة من  5ــ، 2012/11/13
والذي �شارك فيه نحو  34دولة  ،وكان مل�شاركة الأردن يف
هذا املهرجان الدويل وقع جميل يف عر�ض الفلكلور الأردين
وتقدميه ب�شكل متقن وممتع القى ا�ستح�سان الدول امل�شاركة
يف املهرجان ،وبخا�صة ان �أطفال الأردن هم الوحيدون
امل�شاركون من الدول العربية.
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ولي�س �آخراً

فن الفيديو آرت
لي�س مبقدور الفنان احلقيقي �أن ين�سلخ عن حميطه
وواقعه و�أ ّال ي�ستخدم الأدوات التقنية الطاغية على
امل�شهد احلياتي من حوله ،ومن احلكمة �أن ينخرط
الفنان يف �أجواء هذه التقنية وتوظيف �أدواتها يف خلق
بيئة فنية جديدة تواكب روح الع�صر.

�شروطه التقليدية� ،إذ ب�إمكان الفنان ا�ستح�ضار العوامل
غري املرئية يف العمل التقليدي وتوظيفها �ضمن ال�سياق
الفني م�ستفيد ًا من �أدواتها التقنية ومخُ ِ�ضع ًا �إياها
ل�شروط العمل الفني لتحقيق احللم املرج ّو.

فقد �أخذت دائرة ثورة املعلومات بالت�سارع منذ زمن،
وا�ستطاعت بع�ض االجتاهات الفنية توظيف هذا التطور
حما ِو َل ًة خلق بيئة فنية جديدة ،من خالل اال�ستفادة من
جتارب ال�سينما التي دخلت عامل املعلوماتية و�أ�صبحت
ركن ًا �أ�سا�سي ًا يف �صناعتها.

وقد ن�أى فن «الفيديو �آرت» بنف�سه عن طقو�س العمل
ال�سينمائي� ،إذ لي�س بال�ضرورة �أن يتقيد بال�شروط
امل�ألوفة لل�سينما من حيث احلوار واملمثلني والديكور،
وا�ستطاع �أن يجد لنف�سه م�سار ًا خمتلف ًا عنها ،علم ًا �أن
هذا الفن �أتاح فر�صة جديدة للعاملني يف هذا امل�ضمار
للتعبري عن ذواتهم و�إف�ساح املجال خليالهم يف التحليق،
ي�شمل ذلك الفنيني امل�شتغلني فيه كاجلرافيكيني ،وف ّنيي
ال�صوت والإ�ضاءة والديكور و�سوى ذلك.

وقد برز فن “الفيديو �آرت” يف ال�ساحة الفنية بو�صفه
�أحد �أكرث الأمناط الفنية حداث ًة ،و�أ�صبح له رواده
ومتذوقوه يف الآونة الأخرية ،تارك ًا الباب مفتوحا على
م�صراعيه للت�سا�ؤل والتفكري ،كونه يقدم خدمة كبرية
ك�أداة تعبريية يلج�أ �إليها الفنان لإي�صال ر�سالته الفنية
ب�شكل فل�سفي ال ي�ستطيع العمل البنيوي �أن يحققه �ضمن

ولعل �صناعة ال�سينما يف البالد العربية �أ ّثرت �سلب ًا على
هذا الفن ،حيث ان «الفيديو �آرت» ما يزال يف بداياته
يف منطقتنا العربية قيا�س ًا بالبلدان الغربية ،رغم �أنه
ي�شهد اهتمام ًا من الفنانني واجلالرييهات ودُور العر�ض
التي تقيم معار�ض مك ّر�سة له يف الآونة الأخرية.

لقد ظ ّلت الفنون التقليدية (الت�شكيل) �أ�سرية الطقو�س
امل�ألوفة لدينا ،وغدت حبي�س َة الأطر اجلامدة ،دون
التطلُّع للتطور املت�سارع على �سائر الأ�صعدة.

مدير التحرير

يو�سف ال�صرايرة
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